
1 
 

 

Effat University 

 

 

Senior Seminar 

 

Analyzing the Translation of the First Chapter of 

CULTURAL ISSUES IN PLAY THERAPY 

 

Presented to 

The Faculty of Effat University, 

Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia 

 

 

 

Prepared by: Haneen Nour 

Supervisor: Dr. Ahmad Khuddro 

Spring 2017   

 

 

 

 



Approved by the Project Reviewing Committee 

Course Supervisor: 

Dr. Ahmad Khuddro 

Approved by the Committee Member: 

Dr. Areeg Abdelhamid 

Approved by the Committee Member: 

Dr. Walaa Hassan 

Approved by the Chair of English and Translation Department: 

Approved by the Dean of the College of Science and Humanities: 

Dr. Sanna Dhahir 

svZE0� 



3 
 

 

___________________________________ 

Contents 
Abstract .................................................................................................................................................. 4 

Chapter one: Introduction and methodology ........................................................................................... 6 

1. Introduction:.................................................................................................................................... 6 

1.1 Project objective: ....................................................................................................................... 6 

1.2 Nature of the source text: .......................................................................................................... 6 

1.3 The author of the ST: ..................................................................................................................... 6 

1.4  Project organization: ................................................................................................................. 7 

2.1 methodology…………………………………………………………………………………………………………………………………7 

Chapter two: Literature review ................................................................................................................ 8 

2.1 Category of gender: ....................................................................................................................... 9 

2.2 Duality: ........................................................................................................................................ 10 

2.3 Causality: ..................................................................................................................................... 11 

2.4 Register: ...................................................................................................................................... 11 

2.5 Cultural issues: ............................................................................................................................. 12 

Chapter three: Discussion of translation issues and workable solutions ................................................. 14 

3.1: Introduction:............................................................................................................................... 14 

3.2: Category of gender: .................................................................................................................... 14 

3.3: Duality: ....................................................................................................................................... 15 

3.4: Causality: .................................................................................................................................... 16 

3.5: Register: ..................................................................................................................................... 16 

3.6: Cultural issues: ............................................................................................................................ 17 

Chapter four: Conclusion ....................................................................................................................... 18 

References ............................................................................................................................................ 21 

Source text ........................................................................................................................................ 22 

Target text ......................................................................................................................................... 51 

 

 

 



4 
 

 

Abstract 
 

 This research paper is required as a senior seminar project. The translator has selected a 

chapter from a book called Cultural Issues in Play Therapy, edited by Eliana Gil and Athena 

Drewes (2005). There are many important reasons for choosing this book. The main reason is 

that this book deals with issues related to children, and that all parents need to be aware of these 

issues. This book explains mainly how to deal with some behavioral problem which children 

might develop from an early age, and see if it can be treated through child's play. Another reason 

of choosing this book to translate is that the market highly recommends the translation of this 

kind of books.  

 This book is full of valuable information. It is about children who are sent to live in 

another culture. It is also about children who are sent to US mental health services.  In this book, 

the reader will have an opportunity to learn about different culture and different traditions. Also, 

it helps find some mental treatment which is suitable for a certain culture. Moreover, one will 

learn from this book how mental health professionals can use play as a therapy. The main aim of 

this paper is to show the reader and other students who want to do a similar project in the future 

some problems which one might find when translating a psychological text.  The book also has 

some useful medical terms.   

  In this study, the translator is trying to enrich the knowledge of the Arabic-speaking 

people and open the floor for them to discuss this important issue, which is about culturalism and 

play therapy for children. In fact, this book is very useful for professionals of many disciplines 

who teach child development in an increasingly multicultural world. This book discusses the idea 
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of culturalism in detail.  Play therapy is a very effective way with children, because children use 

play to tell their parents what they need and to express their feelings too. In fact, all parents 

should be fully aware of this kind of treatment and need to understand their children better. This 

research paper presents the strategies which are used to translate the given text, and discusses the 

issues faced while translating one chapter from the book. Furthermore, this paper suggests 

workable solutions for each issue encountered in translation. Moreover, the translator of this 

project has chosen direct translation in most of the work and sometimes the translator has used 

borrowing, which means that the word is taken from the English language and transliterated in 

Arabic.  
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Chapter One: Introduction and Methodology 
 

1.1 Introduction 
 

1.1.1 Project objective: 
 

The main objective of this research paper is to enrich the knowledge of Arabic-speaking 

readers in the field of psychology and to teach all parents how to deal with their kids if they have 

noticed any strange behavior on them. Another reason of this paper is that parents should fully 

understand their children’s play to be aware of their children’s needs and feelings. Finally, this 

research paper has been written to be a guideline for other students who would intend to do a 

similar project in the future. It shows students some problems that might face the translator when 

translating a text in a psychology field.  

1.1.2 The Nature of the ST: 
 

In this project, the translator has chosen a chapter from a book called Cultural issues in 

play therapy, edited by Eliana Gil and Athena Drewes (2005). It is a very valuable book because 

it explains a play therapy for children who have difficulties or strange behaviors. Moreover, it 

offers a solution for children who have moved to live in another culture, as well as offering a 

solution for multicultural children to have a good life with their two cultures. This book offers 

extensive information about the meaning of play to African American, Asian, Hispanic, and 

Native American population in a clear manner. There are a great deal to learn about cultural 

differences.  

1.1.3 The Authors of the ST: 
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There are two editors for the book Cultural issues in play therapy. The first editor is 

Eliana Gil. Gil has worked in a field of child abuse prevention and treatment since 1973. She is a 

licensed, marriage, family, and child counselor. She is a former president of the Association for 

Play Therapy, which honored her with its lifetime Achievement Award.  

The second editor is called Athena Drewes. She is a director of clinical training and the 

APA psychology doctoral internship and gives direct service to foster care children and families 

at the Astor Home for children in Poughkeepsie, New York. Dr Drewes has been a play therapist 

for over 25 years.  

1.1.4 Project Organization: 
 

The translator has divided this paper into four chapters. The first chapter includes the 

introduction, which gives the idea about the research objective, the main idea of the ST, the 

significant of the ST, and general information about the editors of the ST. Also, it includes the 

methodology which explains the methods the translator has followed in order to produce the 

given ST. The second chapter contains the literature review, which explains some translation 

theories. It means that the literature review will present some translation theories which will help 

the translator in the process of translating the chapter of the given book. The third chapter covers 

all the translation issues which the translator has come across. Also, it gives some translation 

strategies for each issue.  Lastly, the fourth chapter includes the conclusion, which gives a 

summary of the whole research paper. It includes the ST and the TT.  

1.2 Methodology 
 

One of the graduation requirements in Effat University is to choose a section to translate. 

As a senior seminar project, the translator has chosen the first section from a book called 
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Cultural issues in play therapy, edited by Eliana Gil and Athena Drewes (2005), and translated it 

into Arabic. The method used in the translation is different and depends on the ST. Intrelingual 

translation is the kind of the translation used because it requires a good command of two 

different languages. Moreover, borrowing words is another technique which the translator uses to 

convey meaning. 

In this research, the translator will use the interlingual translation, because the translation 

is from English into Arabic, which means that the translation involves two different languages. 

The translator should translate the section mentioned above and identify all the issues of 

translation in the ST. Then, the translator should give a full explanation of the issues and try to 

give each issue a possible solution. Finally, the translator should mention the aim of the study 

and mention some examples from the ST and TT. 

Another approach used in the translation is the communicative approach. Communicative 

translation attempts to render the exact contextual meaning of the original, in such a way that 

both content and language are readily acceptable and comprehensible to the readership. 

Peter Newmark stated that semantic translation is source language biased, and 

communicative translation is target language biased. So, we can say that a communicative 

translation is likely to be smoother, simpler, clearer and more direct 

 

Chapter Two: Literature Review: 
 

The literature review is part of the research paper. It clarifies all the theory parts in this 

project. It gives an explanation by scholars for all the issues that the translator has faced while 
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translating this chapter. The translator has started with the easiest issues and moved on to the 

most complex issues in translation. The first issue is the category of gender, then duality, 

causality, register, and lastly culture.  

2.1 Category of Gender:  
 

Mona Baker in In Other Word (1992) wrote, “Gender is a grammatical distinction 

according to which a noun or pronoun is classified as either masculine or feminine in some 

languages. The distinction applies to nouns which refer to animate beings as well as those which 

refer to inanimate objects”. (p.90) 

Gender means a grammatical distinction according to which a noun or a pronoun is classified as 

either masculine or feminine. This grammatical distinction applies to nouns which refer to 

animate beings such as: 

Mare stallion 

Son daughter 

mother father 

 

The Arabic language also uses different nouns to refer to male and female of the same species 

such as: 

 

 ثور بقرة

 جمل ناقة
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 أسد لبوة

 

Moreover, in Arabic, gender distinctions apply to the singular and plural in the second and third 

person pronouns. For example, 

 أنت تدرس/أنِت تدرسين/ هو يدرس وهي تدرس/ أنتم تدرسون/ أنتن تدرسن

But in the English language, nouns are not regularly inflected to distinguish between 

feminine and masculine. However, gender distinction exists in some semantic areas and in the 

category of person which distinguishes in the third person singular between masculine, feminine 

and inanimate, for example, he, she, and it.  

So, in this case the translator needs to use the passive voice to avoid specifying the 

subject of the verb. The translator may use the imperative form of the verb using the second 

person plural. This feature will be discussed in detail in the next chapter.  

2.2 Duality: 
 

  The issue of duality is considered as the main issue in this project as the ST is mainly 

about a couple who have adopted a Chines child. So, the translator has often faced the issue of 

duality while translating into Arabic. Mona Baker discussed the issue of duality in her book In 

Other Word (1992) and said: 

The grammatical structure of Arabic therefore favours pronominal reference 

as a common device for tracing participants and establishing cohesive links 

in general. In addition, however, this type of text tends to favour a high level 

of lexical repetition, and so the Arabic noun for “parties”, which is marked 

for duality, is repeated even in instances where no ambiguity would arise 

from using a pronoun or pronominal suffix. (pp.189,190) 
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In fact, in the English language we have singular and plural, while in the Arabic language we 

have singular, dual, and plural. So, Arabic distinguishes between two or more persons, while in 

English more than one person is a plural.  

2.3 Causality:  
 

Causality in translation means the relationship between cause and effect and the principle 

that everything has a cause. According to Robert de Beaugrande and Wolfgang Dressler (1981), 

“Coherence can be illustrated particularly well by a group of relations subsumed under 

CAUSALITY. These relations concern the ways in which one situation or even affects the 

conditions for some other one” (p.5). For instance,  

“Jack fell down and broke his crown”. De Beagrande explains this example by saying, 

“The event of falling down is the CAUSE of the event of breaking, since it created the 

necessary conditions for the latter”. (p.5) 

From the above quote, we can understand the relationship between the cause and the 

effect in the sentence.  

2.4 Register:  
 

There are different expressions such “Hmm” which are utterances that have a certain 

meaning. This feature is not only in Arabic but in English. The translator needs to be creative to 

translate these expressions, or utterances nor as mere words but not only the word. This is one of 

the main issues which the translator might face. These words and expressions are related to 

register. Here is for example one of the models used regarding register.  

 House’s model, which makes use of various language user and language 

use dimensions, is slightly adjusted and simplified, however, to focus only on the 
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main problematic dimensions, namely social dialect and social attitude 

(expressed through informal register). According to House’s model, social 

dialect and informal register are firstly described in the source text and then 

compared with their occurrence in the translation. Based on this comparison, the 

quality of the translation is determined. (online)  

In fact, the translator faces the issue of register in translation. In this study there will be examples 

regarding register in the ST and their translations in the TT. However, there are three register 

variables namely: field of discourse, tenor of discourse, and the mode of discourse. Field of 

discourse is about the ideational element which means the lexical cohesion and conjunctive 

relations. Tenor of discourse is about interpersonal relationships where the choice of words can 

change depending on the relationship between the sender and the receiver. Finally, Mode of 

discourse is used to deliver a message.  

 Halliday et al. (1964) defined register as “a variety according to use, in the sense that 

each speaker has a range of varieties and chooses between them at various times” (p.77), which 

means the selection of words in the spoken language.  

2.5 Cultural Issues: 
 

In this project, the translator has been dealing with an English ST and translating it into 

an Arabic TT. The ST deals with some psychological issues. It mainly explains the situation of 

children who are having bicultural issues and the circumstances of living within two cultures.  

The ST is about a couple who are looking for a child to adopt and who are originally 

European American. They have adopted a child from China, her name is Ahnna. Then, they have 

faced some behavior problems with the child because she is being raised in a different culture. 

This fact has affected her in a negative way. The only way to solve behavioral dilemmas is to 
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take the child to a therapist. The ST is about how her adopted parents have treated her using a 

play therapy.  

Sometimes, the translator faces cultural issues. So, the job of the translator here is to 

transfer the ideas from the ST to the TT using two different languages. The translator should 

convey the meaning of the ST. It is not easy to transfer information from one culture to another, 

but this task needs to exert some effort. So, the translator needs to be faithful to the original text 

and aware of the language of the TT. This is what a translator has done in this project.  

In fact, culture is an important issue in translation and can change the meaning of 

translation from one language to another. This means that the translator should choose different 

methods of translation, which focus on culture. Here is an example in which the translator found 

it in an article written by Prof. Alaa Eddin Hussain1 and Dr. Ahmad Khuddro (2016).  

 

[Back-translation: In case of fire happening, God forbid, call this telephone 998] 

Within the same context, the sign below in both Arabic and English shows a similar technique. 

The Arabic sign can be translated as "in the case of fire, God forbid, call this number 998". Here 

relevance theory applies where the utterance 'God forbid' is not relevant in the TL (English). 

Therefore, it is possible to drop it from the TT (p.41). From the above example, we can see that 

added a clause " ال سمح هللا  " in the Arabic translation because that clause is part of their culture, if 

you say that there is something bad which is going to happen, then you have to follow it with that 
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clause. That means “May God Protect us from this Incident”. It is all about culture. It is 

important to learn about these issue in order to convey a correct message to the reader in the TT. 

Chapter Three: Discussion of Translation and Workable Solutions 

 

3.1: Introduction:  

 

 Language is the way of expressing ideas and feelings. Sometimes, the reader needs to 

analyze a text to explain the complexity of words or ideas. Leckie-Tarry (1993) wrote: “Analysts 

are not just interested in what language is, but why language is; not just what language means, 

but how language means” (p.26). 

In fact, this research focuses on the issues which are faced by the translator while translating this 

senior seminar project. The translator will discuss here each issue and provide each issue with a 

potential solution.  

3.2: Category of Gender:  

 

Gender means a grammatical distinction according to which a noun or pronoun is 

classified as either masculine or feminine, as Mona Baker has suggested earlier in the literature 

review. This grammatical distinction applies to nouns which refer to animate objects such as: 

“Mare/ stallion Son/ daughter”. Here is an example from the ST and the TT. 

ST1: and [they] chose Ahnna due to her compliant behavior in the 

orphanage, as well as her “sweet appearance.” 

TT1:  

  . و"لحالوة مظهرها" األيتام، ناها نظراً لسلوكها الجيد في دارختارا الطفلة آهنا ليحتضإوقد  
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In this example, the translator writes the word "طفلة" in the TT because the sentence is 

talking specifically about the girl “Ahnna” and in Arabic, there is a difference between the two 

genders, if the kid is a boy then he is "طفل", and if the child is a girl then she is "طفلة". 

Here is another example: 

ST2: the first step is to slow down, observe, listen, and try to become 

sensitive to a child’s experience of the world. 

TT2: 

إن الخطوة األولى هي أنك تتمهل وتراقب وتسمع وتحاول أن تكون حساساً 

 .لتجربة الطفل في العالم

 

In the second example, the translator uses the word "الطفل" because the ST has mentioned 

this sentence and the meaning is any child not a specific one. In Arabic the general term male not 

a female.  

3.3: Duality:  
 

All languages structures are different from one language to another. As we have 

discussed in the literature review, duality is a popular issue which the translator might face while 

translating from English into Arabic, simply because in English there is only singular or plural, 

while in Arabic there is a difference between dual and plural, so in Arabic there are three forms: 

singular, dual, and plural.   

Here is an example: 

ST: Ahnna was brought to the United States by her adoptive parents, 

Scott and Joelle, who had gone through years of infertility treatment and 

had waited to adopt a child for over 3 years. 

 TT: 
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المتحدة األمريكية بعد أن خضعا قام سكوت وجويل اللذان احتضنا آهنا باحضارها الى الواليات 

 .نتظرا أن يتبنيا طفالً ألثير من ثالث سنواتإجات ثييرة للعم  لننوات  وقد ى عالإل

So, the translator has translated the clause “who had gone through” to "خضعا" because the 

text is talking about the couple Scott and Joelle. It is an issue of duality in this sentence.  

3.4: Causality:  
 

Causality in translation is another issue. It means the relationship between cause and 

effect and the principle that everything has a cause. According to De Beaugrande (1981) 

“Coherence can be illustrated particularly well by a group of relations subsumed under 

CAUSALITY” (p.5). 

Example: 

ST: Some therapists fall short of the desired outcome because they 

achieve the first or second level of response independently of the other 

two.  

TT: 

 يقّصرون بعض المعالجين في الحصول على النتيجة المرجّوة ألنهم لم

.يحققوا المستوى األول أو الثاني من االستجابة بشكل مستقل عن االثنين اآلخرين   

So, when we have an issue of causality, we should have a cause and an effect in the 

sentence. In the sentence above, we have the cause and effect.  

3.5: Register: 
 

The translator needs to be creative while producing the TT. These words and expressions 

of the ST are related to register. There are two major types of register have been identified: 

formal and informal register. An example of formal register is the following. 

ST: When Ahnna’s grandmother died, of lymphatic cancer, the father 

had remarried, and his wife had just given birth to a son. 
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TT: 

أصابها في الغدد اللمفاوية  ثان والدها وفي الوقت الذي توفيت فيه جدة آهنا  بنرطان 

.في ذلك الوقت قد تزوج بامرأة أخرى  وثانت زوجته قد أنجبت صبياً آنذاك  

An example of informal register is: 

ST: “Oh, this kid is painfully shy. He won’t make eye contact with me. 

Maybe he doesn’t like me. My best joke fell flat.  

TT: 

أوه  ال  هذا الطفل خجول وبصورة مؤلمة. ال يمكنه التواصل معي بالنظر. من الممكن أنه ال "

."يحبني  أفضل نكتة لدي ال تنال إعجابه  يبدو أنه مذعور  

So, in the first example, the word “grandmother” is an example of formal register. If the 

ST mentioned words such as “sis, or bro” as a sister or a brother, then it will be an example of an 

informal register.  

While in the second example, the text has the utterance such as .""أوه  This utterance is an 

example of informal register.  

3.6: Cultural Issues: 
 

 Culture issues in translation require the translators to come up with different translations 

since there are different cultures involved. It is important to focus on the cultural differences to 

deliver the meaning more accurately.  

Here is an example of a cultural issue: 

ST: I greeted Ahnna by shaking her hand and bowing my head.  

TT: 

.ستقبلت آهنا و قمت بمصافحة يدها واإلنحناء برأسي لهاإ   

The meaning of the word “bowing” here is refer to the way of greeting in China. If the 

reader is familiar with the Chines culture, he/she will understand what the sentence means. That 
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is why, the translator of this project has tried to choose a word which explains how greeting is 

done in China.  

 

 

Chapter four: Conclusion 
 

 This research paper is required as a senior seminar project and the translator has chosen 

chapter one from a book called Cultural issues in play therapy, edited by Eliana Gil and Athena 

Drewes (2005). The translator has started this project with an abstract which explains the reasons 

behind chosen this book. There are two major reasons of choosing this book. The first reason is 

that this book deals with issues related to children and all parents need to be aware of these 

issues. The other reason of translating this chapter is that the market is highly recommends the 

translation of this kind of books. The readers of this book are mainly parents, because they need 

to know these kinds of issues to help them to be aware of their children needs. The translator has 

chosen this book because it is a valuable book because it deals issues related to kids and explains 

how to deal with some behavioral problems which children might develop from an early age.  

 After the abstract, the translator has given the TL readers an introduction which explains 

the nature of the next, authors background, and the project organization. The nature of the text is 

about play therapy and how we can apply this kind of treatment on children.  The play therapy is 

for children who have difficulties or strange behavior. Then, in the introduction the translator 

gave a brief information about the authors of the book. The first author called Eliana Gil and the 

other author is Athena Drewes. After that, the reader will find the project organization, which 

explains each chapter in the project and tells the readers about the order of this project. This 
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project has been organized as following: abstract, introduction and methodology, literature 

review, discussion of the translation issues that faced the translator, and finally the conclusion 

and references. 

 After the introduction, the readers will find the methodology which explains the 

translation strategies that followed by the translator in order to convey the meaning of the ST. the 

methods which the translator followed are communicative approach and interlingual translation. 

Also, the translator needed to go for borrowing translation sometimes to convey the meaning. 

Interlingual translation means the translation from one language to another. In this case, the 

translation was from English to Arabic.  

 

Then, a literature review is given with a deep explanation about five issues which are 

category of gender, duality, causality, register, and culture issues. After the literature review, the 

reader will be introduced to the discussion which includes all the translation issues with practical 

solutions and examples from the ST and the TT. The discussion starts with a small introduction, 

then it will give an explanation of the issue of category of gender, with example from the ST and 

the TT. The translator should realize that there are no differences between genders in English, 

while in Arabic, there is. So, in this case the translator should know which gender and specify it 

in Arabic. The issue of duality, in the Arabic language, there are three forms: singular, dual, and 

plural. While in English there are singular and plural only. Moreover, the issue of causality is 

about having a cause and the effect in the sentence.  

After that, we have an issue related to register which is divided into two different forms, 

formal and informal register. Lastly, we have the cultural issue, which discusses the differences 

between culture and how the translator can deal with these differences.  
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 The researcher of this paper recommends that any student who wants to do a similar 

research in the future should stick to reliable sources and read carefully the ST before translating 

any word. Also, they must be careful about the organization of the project and make all the ideas 

connected. Also, the translator recommends translating more books that discuss the same issue, 

which is the issue of different cultures and how it would affect the children behavior. In fact, we 

need to read more about these kinds of issues to be aware of any behavioral problem that might 

face our children in the future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

References  
Beaugrande, R. D., & Dressler, W. U. (2016). Introduction to text linguistics. London:         

Routledge, Taylor & Francis Group.  

Dickins, J. & Hervey, S. & Higgins, L. (2002). Thinking Arabic translation. London.  

Baker, M. (2018). In other words: A coursebook on translation. Place of publication not 

identified: Routledge. 

Newmark, P. (1991). About translation: Peter Newmark. Clevedon: Multilingual matters. 

Khuddro, A. Eddin, A. (January 2016). Emglish Arabic cultural effect in translation. 

international journal of English language and linguistics research, vol 4, no.1. retrieved from  

http://www.eajournals.org/  

Botha, M. (2016). Evoked meaning in literary translation: translating dialect and register in Die 

sue refiare van poppie nongena by elsa joubert. Retrieved from 

http://www.litnet.co.za/evoked-meaning-in-literary-translation-translating-dialect-and-

register-in-die-swerfjare-van-poppie-nongena-by-elsa-joubert/  

Gil, E (2005) & Drewes, A (2005). Cultural issues in play therapy  

https://books.google.com.sa/books?id=lp6XN4_KEKgC&pg=PR23&hl=ar&source=gbs_

selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false  

 

 

http://www.eajournals.org/
http://www.litnet.co.za/evoked-meaning-in-literary-translation-translating-dialect-and-register-in-die-swerfjare-van-poppie-nongena-by-elsa-joubert/
http://www.litnet.co.za/evoked-meaning-in-literary-translation-translating-dialect-and-register-in-die-swerfjare-van-poppie-nongena-by-elsa-joubert/
https://books.google.com.sa/books?id=lp6XN4_KEKgC&pg=PR23&hl=ar&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=lp6XN4_KEKgC&pg=PR23&hl=ar&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false


22 
 

 

 

 

Source Text 

 

 

 



23 
 

 

 



24 
 

 

 

 

 

CULTURAL ISSUES 

IN PLAY THERAPY 

 

Edited by 

ELIANA GIL 

ATHENA A. DREWES 

Foreword by Joyce C. Mills 

THE GUILFORD PRESS 

New York London 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

Cultural Issues in Play 

Therapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 

 

PART I 

 

Background and 

General Considerations 

 

 

 

 



27 
 

From Sensitivity to Competence 

in Working across Cultures 

ELIANA GIL 

I have always felt that the action most worth watching is not at the 

center of things but where edges meet. I like shorelines, weather fronts, 

international borders. There are interesting frictions and incongruities 

in these places, and often, if you stand at the point of tangency, you 

can see both sides better than if you were in the middle of either one. 

This is especially true, I think, when the apposition is cultural. 

—ANNE FADIMAN, The Spirit Catches You and You 

Fall Down(1997, p. x) 

 

Ahnna was adopted at the age of 4½ from an orphanage in China. Her history prior to 

that age was virtually unknown, except that her mother had died during childbirth and her birth 

father was unable and unwilling to care for her (he apparently held the infant responsible for his 

wife’s untimely death). Uncharacteristically, a grief-stricken extended family was not available 

to raise Ahnna. The maternal grandmother was widowed and had cared for Ahnna from infancy 

until 1½ years of age. When Ahnna’s grandmother died, of lymphatic cancer, the father had 

remarried, and his wife had just given birth to a son. Ahnna’s father remained unwilling to 

provide her with a home, and thus Ahnna was placed in the orphanage. Ahnna was brought to the 

United States by her adoptive parents, Scott and Joelle, who had gone through years of infertility 

treatment and had waited to adopt a child for over 3 years. Scott and Joelle were college 

sweethearts and had both been raised in the Midwest. When Scott secured a position with a 

national high-tech company, he and his wife relocated to the East Coast. They quickly 

discovered that the metropolitan area in which they had settled was very fast-paced, and they 

were homesick for their families. They planned to return to their home state as soon as Scott 

could establish a good work record, save money, and find another work position closer to home. 

They traveled to China with great anticipation andchose Ahnna due to her compliant behavior in 
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the orphanage, as well as her “sweet appearance.”A few months after the adoption, Scott and 

Joelle brought Ahnna to therapy because she was smearing feces, wetting the bed at night, hitting 

other children in kindergarten, whining and complaining of stomachaches, 

and becoming aggressive with the family dog. Ahnna was also masturbating in her bed, 

distressing both her parents, who panicked that this suggested that Ahnna had been sexually 

abused. They were distraught, weary, and desperate. Their dreams of a happy family had 

dissipated into a sea of distress. Although they had anticipated some difficulties with the child, 

they were shocked and somewhat disgusted with Ahnna’s behavior. Their expectations were 

gravely challenged, and they felt incompetent and ashamed. A number of issues are highlighted 

in this case, to which I return later in this chapter. 

CHANGING VIEWS OF WORKING 

ACROSS CULTURES 

When I first started taking courses on “cultural issues” in the 1970s, there was a 

predictable and exclusionary focus on ethnicity. Most conferences and workshops that I attended 

utilized a panel format in which individuals from different ethnicities would speak about their 

particular ethnic groups. I clearly remember that the speakers would offer similar introductory 

statements and emphasize the limitations of their presentations. In fact, it was made resoundingly 

clear that each individual could only speak to his or her experience within a specific ethnic group 

or culture, and all speakers took great caution not to generalize. Inevitably, audience members 

left with a perception that they had been trained in cross-cultural sensitivity, when in fact they 

had been exposed to an extraordinarily narrow view of culture. 

This approach was used in the literature as well, and more and more information 

appeared about specific ethnic groups (Boyd-Franklin, 1989; Falicov, 1998; Gopaul-McNicol, 

1993; Koss-Chioino & Vargas, 1999; Sue & Morishima, 1982; Uba, 1994). This was a 

worthwhile and important first step, in that it allowed readers to become familiar with rather 

global asFrom Sensitivity to Competence in Working across Cultures 5 pects of cultural 

diversity. However, as McGoldrick (1998) states emphatically, “theoretical discussions about the 

importance of ethnicity are practically 
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useless . . . as are ‘cookbook’ formulations” (p. 22). She cautions that the systematic 

integration of material on ethnicity in any mental health professional training “remains a ‘special 

issue,’ taught at the periphery of psychotherapy training and rarely written about or recognized 

as crucial by therapists of the dominant groups” (p. 5). Over time, more sophisticated debate has 

resulted in careful consideration and discussion of how mental health professionals and others 

who provide service delivery to the general public can become more sensitive and indeed more 

responsible in their interactions with clients or patients of different cultural backgrounds. 

Numerous books on working crossculturally have enriched the literature with various 

philosophical, political, and social approaches (Carter, 1995; Lee, 1997, 1999; McAdoo, 1993; 

Paniagua, 1994; Pinderhughes, 1989; Tseng & Hsu, 1991). Recent efforts seek to examine and 

ponder the issues in our contemporary context, and advocate more action to demonstrate 

increased awareness and expressed good intentions (Mason & Sawyerr, 2002; McGoldrick, 

1998). Fewer books have focused on cross-cultural work with children (Canino & Spurlock, 

2000; Gibbs, Huang, & Associates, 1998; Webb, 2001). Historically, this issue has not been 

embraced easily. Many of my colleagues initially resisted cross-cultural training, stating that the 

training was irrelevant because “I don’t do that kind of work. . . . I don’t see minority groups in 

my agency or practice.” Allen and Majidi-Ahi (1998) note that “on the therapist’s part, there may 

be a tendency either to deny that race is an issue in the interaction [with clients] or to 

overcompensate by attributing all of the client’s problems to cultural and racial conflict” (p. 

153). The current climate of acknowledged deficits and a move toward the development of cross-

cultural competence reflects the need to take more concrete action, and to remain vigilant to 

many therapists’ resistance to and discomfort with integrating cross-cultural thought and action 

into their service delivery. There is a consensus that a first step in becoming crossculturally 

competent is for a therapist to develop an understanding of his or her own ethnic identity and 

cultural values. McGoldrick (1998) states,“We are all migrants, moving between our ancestors’ 

traditions, the worlds we inhabit, and the world we will leave to those who come after us. For 

most of us, finding out who we are means putting together a unique internal combination of 

cultural identities” (p. 8). 

It has become clearer and clearer over time that reading about different cultures is not 

sufficient to elicit a change in behavior (in either therapists or clients), and it is irresponsible to 
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believe that service delivery does not need to shift or expand in order to be effective with diverse 

populations. 

THE EXPANDING DEFINITION 

OF “CULTURE” AND ITS IMPLICATIONS 

FOR TREATMENT 

Falicov (1998) has best defined a broader view of “culture”: “Culture is those sets of 

shared world views, meanings, and adaptive behaviors derived from simultaneous membership 

and participation in a variety of contexts, such as language; rural, urban, or suburban settings; 

race, ethnicity, and socioeconomic status; age, gender, religion, nationality; employment, 

education, and occupation; political ideology; stage of acculturation” (p. 14). Within this context, 

attention to culture occurs in all service delivery situations. 

Certain issues have been articulated as critical in the provision of crosscultural treatment. 

Giordano and Giordano (1995) provide the following key organizing guidelines for therapists: 

• Assess the importance of ethnicity to patients and families. 

• Validate and strengthen ethnic identity. 

• Be aware of and use clients’ support systems. 

• Serve as a “cultural broker.” 

• Be aware of “cultural camouflage.” 

• Know that there are advantages and disadvantages in being of the 

same ethnic group as a client. 

• Don’t feel you have to “know everything” about other ethnic groups. 

• Try to think in categories that allow at least three possibilities. 

Other authors have highlighted additional salient issues. Ramirez (1998) discusses 

personal distance, self-disclosure, and the process of entering treatment as critical concerns for 

culturally competent therapists. Gibbs and colleagues (1998) note that research has identified 

many client variables as relevant to cross-cultural therapy—for example, “attitudes toward 
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mental health and mental illness; belief systems about the causes of mental illness and 

dysfunctional behavior; differential symptomatology, defensive patterns, and coping strategies; 

help-seeking behaviors; utilization of services; and responsiveness to treatment” (p. 8). Inclan 

and Herron (1998) underscore the importance of delving into such issues as immigrant status, 

poverty (and socioeconomic strata in general), status changes, and generational issues. In 

addition, LaFromboise and Graff Low (1998) point to the need for cross-cultural therapists to 

make decisions about collaborating with traditional healers and evaluating their clients’ desire 

for “ceremonial healing” (p. 133). 

McGoldrick (1998) defines ethnically self-aware and sensitive therapists as those who 

“achieve a multiethnic perspective, which is open to understanding values that differ from their 

own, and no longer need to convert others or give up their own values” (p. 22). An emphasis on 

the building of competence and self-evaluation (with training programs taking the lead) appears 

to be emerging as this field of study continues to evolve across disciplines (Lu, Lum, & Chen, 

2001; Roysircar, Sandhu, & Bibbins, 2003; Zimmerman, 2001). 

FROM BUILDING SENSITIVITY 

TO OBTAINING KNOWLEDGE 

RESPONSIBLY TO DEVELOPING 

ACTIVE COMPETENCE 

When mental health professionals ponder the daunting task of becoming cross-culturally 

competent, a number of steps must be taken for optimal outcomes. I view this process as 

involving three distinct levels of response that build upon each other. In my experience, some 

therapists fall short of the desired outcome because they achieve the first or second level of 

response independently of the other two. 

Building Sensitivity 

Building sensitivity entails introspection and a focus of attention on the interactions 

between self and others. Most training programs set a foundation for cross-cultural sensitivity by 

inviting students to explore their own cultural and ethnic identification. Being aware of one’s 

own biases and values will assist in the recognition of client issues in this arena.  
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Making sure that the topic is acknowledged and discussed in one’s personal and 

professional life is also critical, in that it creates conscious attention to this topic. Books that 

stimulate thinking and discussion in this area are highly recommended and contribute greatly to 

developing ongoing awareness and sensitivity (Tatum, 1997; Webb, 2001). I am fully bicultural, 

with high acculturation in both my cultures. As I have described in the Preface to this book, I 

moved to the United States from Ecuador full time when I was 14 years old. It was especially 

distressing to me that my quincianera (a ritual dance/party given for girls in many Hispanic 

cultures when they reach age 15) was an experience I would miss, after years and years of 

anticipating this rite of passage. My acculturation caused great family rifts, and my mother’s 

overprotection and mistrust are still palpable when I think back to my teenage years. 

 I know that working with Hispanic youth is a challenge for me, since I tend to 

sympathize (nonsystemically) with the plight of bicultural youth. At the same time, I learned 

many heroic values from my parents, especially my mother, who brought her children to a new 

country to offer them a better education and more opportunities.  

As I prepared to meet Ahnna, I thought about my own journey here (albeit at a much 

older age) and the difficulties and rewards of acculturation. I also recognized my hesitation in 

working with parents of a bicultural child. I worked hard at self-evaluation during treatment with 

this family, understanding well that my own identity as bicultural would affect how I viewed this 

child and family. I decided to forgo a set agenda, but rather to continue interacting with Ahnna 

and her parents, learning about myself and sharing aspects of myself as the therapy progressed. 

There are numerous ways of becoming sensitized to (or sensitive of) others’ plight. The 

most obvious way is to empathize with other personsby trying to understand their experiences, 

their struggles, their resources, and motivations. This is easier said than done, and it is a step that 

is often skipped partially or entirely. In my mind, an honest exploration at the point of contact is 

a valuable and rewarding process. For example, when I first started working with adult sex 

offenders, I discovered countertransference unlike any I had experienced in the past. I became 

uncertain of my own ability (or willingness) to work with clients who had this particular 

problem, and I remember consulting with a colleague about the intensity of these feelings and the 

way they destabilized me. My colleague counseled me to make efforts to develop sensitivity to 

sex offenders—something I found challenging but not impossible. I began by listening to her as 
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she described to me the personal histories of many of the sex offenders she had treated. As I 

listened, I heard stories reminiscent of those told by my clients who were adult survivors of 

abuse. It didn’t take long to realize that we were sometimes discussing the same population. 

Many sex offenders have their own histories of severe abuse, and although there is no 

linear causal relationship between past and current behaviors, I came to view the two as 

connected: Histories of abuse contribute to maladaptive adult functioning, particularly repetition 

of dysfunctional patterns. As I understood this correlation, my sensitivity grew. It then became 

apparent to me that I could be sensitive to the history of abuse and its inherent pain, without 

excusing the behaviors that caused pain to others. What I learned in this process is that it is 

important for us as therapists to be sensitive to each person’s experience by trying to listen and 

understand without being defined and limited by our countertransference. 

When we work across cultures, countertransference abounds—based on a complex 

interaction among our own backgrounds and experiences (which limit or increase our sensitivity 

to one degree or another), our prior exposure to cross-cultural work, our comfort with our own 

discomfort, and the internal pressure we feel to be sensitive (which in and of itself can promote a 

sense of discomfort). 

Developing and enhancing sensitivity entail personal focus and applied effort. Some 

people are naturally sensitive and seem to have an inherent ease about them as they interact with 

others. For others, being sensitive implies more work, and some are more willing to do this work 

than others. Another example from my own professional life has been trying to teach people how 

to work with children. Some mental health professionals are not naturally comfortable with 

children, and yet they may be in jobs that require some interaction with them. Frustrated and 

anxious, they come to training sessions to learn how best to interact with or evaluate children, in 

order to be of help. Again, the first step is to slow down, observe, listen, and try to become 

sensitive to a child’s experience of the world. Although this sounds simple, it can be challenging 

to shift from “doing something” to “being with” in an effort to connect, to touch and be touched 

emotionally, and to gain insight into the child’s internal life experience. Establishing sensitivity 

allows the clinician to forge a relationship, which then in turn develops trust and creates a 

starting place for assistance. 

Obtaining Knowledge Responsibly 
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The second level of response is to gain the knowledge and tools required in order to be of 

assistance. Doing this responsibly implies accountability for our insights and subsequent 

behavior. Mental health professionals have the responsibility to recognize their own limitations, 

practice within their area of knowledge, consult with or refer to others when limitations cause 

obstacles, and uphold the basic medical principle “First, do no harm.” Most ethical guidelines 

emphasize these basic tenets because of the vulnerability of clients seeking assistance and the 

implied power differential when clients pay “authorities” to help them. Becoming licensed to 

practice psychotherapy is a long, strenuous process of learning about self and the use of self in 

the best interest of others. However, acquiring a license (and the independence it bestows) does 

not imply an endpoint in the development of the therapist role. Instead, most mental health 

professionals are required to seek out continuing education in order to maintain the necessary 

knowledge and skills to be competent professionals. The trouble is that gaining knowledge alone 

does not automatically translate into responsible behavior. Obtaining knowledge and skills must 

be followed by practice and maturity. 

Gaining knowledge is done in many ways: reading, attending lectures, watching videos, 

taking classes, and so forth. However, probably the most powerful way to learn is to “practice 

with accountability”—that is, to work in front of experienced colleagues. Allowing exposure and 

inviting commentary on one’s work are humbling and powerful experiences that usually yield 

valuable feedback and direction. Each mental health professional will operate within a personal 

comfort zone in respect to learning, and with the advent of Internet courses that offer continuing 

education credits, it’s possible to learn in the privacy and safety of one’s own home. 

 Nevertheless, I encourage mental health professionals to defy their own tendencies to 

avoid accountability, and to consider obtaining knowledge in a variety of traditional, 

nontraditional, and more exigent ways.  

Developing Active Competence: 

Moving from Knowledge to Behavior 

The third and last level of response is the development of active competence, which can 

only be attained after introspection leads to the building of sensitivity and awareness, which in 

turn elicits the desire to learn. Once knowledge and skills are obtained, the task is immense: The 

development 
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of competence inherently means a change in behavior and the development of an action 

plan. Sadly, many stop short of translating their desires and skills into action, and my hope is to 

stimulate some thinking about how this response level is attained. Here’s the trickiest question of 

all: “How do I convert what I know into what I do?” This is an incredibly complex process that 

often seems impossible. For example, I can know on an intellectual level that children are 

intimidated by adults, that they are often hesitant to talk to adults, and that they may find coming 

to therapy intimidating and unfamiliar. That is, I may have the knowledge “Put the child at ease,” 

or “Help decrease the child’s anxiety,” but how do I convey this knowledge through action? 

How do I know what to do, particularly if I feel my own internal pressure and anxiety to 

perform well? This question must be tackled generically and then applied to cross-cultural work 

(which may elicit even more anxiety).The knowledge is available, and skills have been learned 

(and, ideally, practiced). Now the process follows a predictable path: An interactive, circular 

pattern of thought and response must take place. Attention must be paid to internal experience, 

the response to that experience, the behavioral attempt, and the reshaping of this attempt based 

on external feedback. Here’s an example: A therapist thinks, “Oh, this kid is painfully shy. He 

won’t make eye contact with me. Maybe he doesn’t like me. My best joke fell flat. He looks 

terrified.” This is the therapist’s internal thought. Now the therapist checks in on his own feeling 

state: “My hands are sweating. 

 I feel uncomfortable and anxious. I knew I shouldn’t have taken this case. I’m better 

with outgoing, hyperactive kids.” Now the introspection is underway. Next, the therapist tries to 

empathize with the child. “Wow, he must be feeling really uncomfortable, even scared . . . wow, 

his little hands are shaking . . . poor guy . . . I’ve got to help him relax.” The therapist has 

developed sensitivity, and this leads him to want to help. Now the knowledge has to be accessed: 

“Okay, I am going to tell him that I’m a little nervous in new situations myself, and then I’m 

going to show him around. I remember Dr. Polland did that in the videotape.” Now the therapist 

takes action and says, “You know, I hate going new places for the first time. Sometimes I get a 

little worried when I don’t know what’s going to happen. Let me show you the playroom and 

what’s in here. Just for you to know, this is a place where kids play some of the time and talk 

some of the time. You decide what you want to do.” 
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Coincidentally, the therapist is now feeling more relaxed. Now the child begins to look 

around with more curiosity, as the therapist focuses away from him and on the toys he’s showing 

the child. The therapist notices that the child’s hands have stopped shaking, and takes a minute to 

acknowledge that the first obstacle has been removed. This is the process of converting 

knowledge into action. The therapist will now remain aware of self, behavior, and the client’s 

response to each clinical behavior. The therapist will then continue with those behaviors that 

elicit positive responses and will develop a unique pattern of interactions with this child, based 

on this interactive, circular pattern of thought and response. 

AHNNA REVISITED 

At the beginning of this chapter, I have described a Chinese child, Ahnna, who was 

adopted by a Midwestern couple, Scott and Joelle, after Ahnna’s mother and grandmother both 

died and her father was unwilling to become her caretaker. Ahnna’s father was grief-stricken 

when his young wife died in childbirth, and he seemed anxious to forget the past, remarry, and 

parent another child. Ahnna’s gender reportedly also dissuaded him from meeting his parenting 

responsibility. Scott and Joelle had gone through rigorous fertility treatments and had been 

unable to conceive. They both came from large families and had eagerly agreed to have five 

children (a number that represented the average of both sets of siblings). They were profoundly 

distressed at their inability to conceive, yet embraced the concept 

of adoption with abandon, in spite of cautions from both sets of parents (Ahnna’s 

reluctant but loving adoptive grandparents) about adopting a child who was not European 

American, who was not an infant, and whose history was unknown. Scott and Joelle felt 

bewildered when Ahnna developed a long list of problem behaviors—not only because they 

didn’t know what to do to help their child, but because they felt they could not turn to their 

parents for help. By the time they came to treatment, they were stressed out, frustrated, and 

fraught with helplessness. I now provide highlights from the evaluation and treatment, 

particularly as it relates to crosscultural issues. 

Assessment 

I met with Scott and Joelle to gather their psychosocial information and histories, which 

were unremarkable. Both came from intact families, had lots of siblings, had experienced the 
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privilege of good educations, had enjoyed positive community life, and were not able to identify 

any serious stressors in their combined past (except for Joelle’s loss of a neighbor/friend in a car 

accident). Their medical histories were benign, and both enjoyed good health, as did their 

extended families. There was no alcoholism, violence, or mental illness in their families, and 

they wanted nothing more but to provide a loving home for their daughter. 

When I asked about their decision to adopt a Chinese child, they quickly answered that 

they were told there were lots of Chinese babies available, and that the wait would be relatively 

short. They noted that they had had a 3-year wait and were signed up with several agencies. “We 

just wanted a healthy baby. We didn’t care where the baby came from, although China and 

Russia seemed to be countries where everyone said there were fewer problems getting a child.” I 

pressed a little more about their decision to adopt a Chinese child by asking what they thought 

about an interracial adoption—that is, what issues they had anticipated, given the merging of 

cultures. They looked at each other and had very little to say. Finally, Scott said, “Our focus was 

on getting a baby. We think she’s beautiful, and the fact that she’s Chinese is kind of irrelevant.” 

Now it was my turn to be stunned. “How can a child’s culture be irrelevant?” I asked myself, but 

at this point I responded, “The Chinese culture is full of rich traditions and quite fascinating. It 

might be interesting for you to learn a little about it, since Ahnna is Chinese.” I said this in my 

most gentle voice, but Scott was a little perturbed with me: “We need help with the fact that she 

humps the furniture. Her being Chinese has nothing to do with that!” I backed off immediately. 

“I agree with you 100%. She’s having a number of problem behaviors, and we have to find a 

way to help her with those behaviors first.” I then shifted the conversation to the standard 

gathering of information, such as when each problem behavior had begun, what Scott and Joelle 

had done that helped or made it worse, and whether there were times of the day or locations in 

which the behavior increased or decreased. Finally, I asked the parents to tell me about what was 

going well with Ahnna. Joelle immediately called Ahnna “a little angel, sweet and loving.” Scott 

added, “She’s a little pistol, very bright. She’s speaking English really well, even though she 

didn’t know a word when we first got her.” “Wow,” I said, “children are amazing. Imagine her 

being bilingual at her very young age.” The parents looked puzzled: “Well, we’re not sure how 

much Chinese she might speak. We couldn’t understand her at first, and the agency said that she 

was really shy.” “Sounds like she’s grown out of her shyness, which is a good sign,” I stated. 

Joelle and Scott became more relaxed as they were able to articulate positives about Ahnna. I 
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reiterated and emphasized what I had learned from them: “Sounds like you both are very eager to 

be good parents, and you’ve got a beautiful little Chinese daughter, Ahnna, who is having some 

adjustment problems right now. These are probably temporary, but stressful nonetheless. 

” Scott remarked, “You’re the first person who’s used the word ‘temporary’; everyone 

else seems to be ‘doom and gloom.’” When I inquired about his sources, both mentioned their 

parents. Building Sensitivity I have had a few other Chinese clients, but not more than 10 or so. I 

have worked with many interracial adoptions, but most of the children were from Central or 

South America; I’ve seen a handful of Russian children. My first-level response was building 

sensitivity through introspection. I imagined what it was like to grow up in the Midwest, live a 

simple familyand community-oriented life, fall in love in college, and be single-minded about 

having a large family. (Believe me, this was a stretch from my own personal experience.) I did a 

kind of guided-imagery exercise about Scott and Joelle and their journey into adoption, including 

the 3 years of waiting. 

As good-natured, decent people, they disregarded cross-cultural differences and chose to 

select a child of any race and ethnicity. Their wait produced such angst that they accepted the 

first available child and had few concerns about Ahnna’s being Chinese. They were actually the 

opposite of racists: They saw no racial identity in Ahnna at all, and I remember thinking that my 

job would be to ignite their interest in Ahnna’s racial identity in order to maximize her potential 

to become a healthy, well-grounded Chinese American child and adult. I had a great deal of 

empathy for Joelle and Scott on many levels, and yet my attention turned to Ahnna’s adoption 

journey as well. She was born to a dead mother, and she had spent her first 18 months with a 

loving but ill grandmother who had died likewise. Ahnna’s father had turned his back on her, and 

yet I felt saddened by his loss, not only of Ahnna’s mother but of Ahnna as well. In pain, he had 

chosen to recreate a family but to leave Ahnna far out of his life; indeed, he might never know 

that the child had come to be raised in the United States. Ahnna had then lived in an orphanage 

that was reportedly clean and efficient, but her care was provided by many caretakers, and it’s 

unclear how she adjusted to the loss of her grandmother. The agency guaranteed that she had 

been well cared for, but there are no guarantees in such a situation, and no one would ever be 

sure what this child’s 3 years in the orphanage had been like. Then she was swept up into the 
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arms of a young and willing European American couple, and was brought across the ocean to a 

new life full of new smells, sights, food, and language.  

I wondered how much disparity she could identify, and how she felt in the arms of these 

eager yet nervous young parents, who spoke to her in English and were taller, thinner, and 

blonder than most of her caretakers probably were. I wondered what her first impressions of this 

new country had been, and I was taken back to my own first journey from South America to 

Washington, D.C., when I was 7 years old and thrust into second grade to learn English. I did, 

but not without a lot of withdrawal into my memories and avoiding tears as I longed for my 

grandmother’s smile and the wonderful breakfast she cooked for me each morning. I became 

very sensitive to the experience of each person in this case as I reflected on how far they had 

traveled to arrive at my door, once again full of expectations and hope. Immediately I felt moved 

to my second level of response. 

Obtaining Knowledge Responsibly 

I decided to do some reading on Chinese and Chinese American families, as well as on 

interracial adoption (many of these books have been cited earlier in this chapter). I also called a 

Chinese American friend, a social worker with whom I had shared cases, and I took her to lunch. 

I wanted to hear about her experience of immigrating to the United States with her family when 

she was 5 or 6; I wanted to know about her family, her schooling, her Chinese American 

bicultural identity, and much more. Our lunch lasted 3 hours, and we chatted about many 

common and unique experiences. She reminded me about a book I had recommended to her, The 

Spirit Catches You and You Fall Down (Fadiman, 1997); I reread it, finding a deeper level of 

meaning this time around. I was truly inspired by what I read, as well as by my friend Joyce 

(formerly Chung). The sensitivity and knowledge were merging and commingling, evoking 

ideas, plans, and eventually my third-level response. 

Developing Active Competence: 

Moving from Knowledge to Behavior 

My first meeting with Ahnna provoked a little anxiety for her, evident in her clinging to 

her mother as her mother carried her into my office. I saw Joelle’s frustration at having to carry 

her daughter up the stairs, and I heard it in her voice as she kept telling Ahnna that she was too 
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big to be carried. Joelle’s frustration and irritation were obvious, but she complied with Ahnna’s 

request to carry her, even though Ahnna was practically choking her with a strong embrace 

around the neck. I greeted Ahnna by shaking her hand and bowing my head. I made sporadic eye 

contact and used a tempered voice. I showed her around my office, so that she could see what 

she liked and what she wanted to do. I told her that she could say as much or as little as she 

wanted. She wanted no verbal communication in our first meeting. She asked to get down from 

her mother’s arms as soon as she saw the toys in the play therapy office. She explored quietly 

and nodded when Joelle told her she’d be outside waiting. Ahnna seemed to make a very quick 

adjustment to her new environment; Joelle later told me that she was shocked when Ahnna did 

not run after her or start screaming. 

After walking around the room, looking with curiosity, touching and picking up many 

things, and setting them back down again, Ahnna seemed to freeze in place when she found a 

sandbox filled with smooth white sand. She immediately put her hands in the box, needing little 

permission to proceed. I explained that she could put miniatures in the sand and create a “world.” 

I added that she could use as few or as many miniatures as she liked, and that there was no 

wrong or right way to build a “world.” She grabbed a set of little Chinese dragons and proceeded 

to make a number of shapes with them—straight lines, boxes, and finally small and large circles. 

Her final first “world” in the tray was a circle with the Chinese dragons, two masks, and lovely 

pale crystals (Figure 1.1). She literally held the sandbox in an embrace when I told her it was 

time to go. She ran into her mother’s arms and didn’t look at me again as I escorted them out. 

The next time Ahnna came, she made a beeline to the sandbox and proceeded to take out the 

Chinese dragons, masks, and pale crystals. This time she surrounded one of the masks in red 

crystals and placed it diagonally across from the other mask.  

She then put green trees (later, stones) around the second mask and drew lines with her 

finger in the center of the tray, making a sign. I was intrigued by the sign, and went to the 

Internet to look up Chinese letters and symbols. I was interested to find that she had drawn the 

symbol for “mother” between the two masks. The dragons were placed in dyads around the tray 

(Figure 1.2).This play with the masks, dragons, finger writing in the sand, and crystalsof light 

and dark colors continued for four or more sessions. By then, Ahnna had learned to time herself 

within our 50 minutes, stopping 10 minutes ahead of time so that she could explore the rest of 
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the room. I was fascinated as I observed Ahnna’s extraordinary abilities to “tell time” without a 

timepiece, structure her time so that she could engross herself with the sandbox, and then leave 

time for exploring the room. I surmised that these abilities with time were by-products of being 

raised in an orphanage. 

 

FIGURE 1.1. Ahnna’s first “world.” 

 

The next toy to capture Ahnna’s attention was a small Chinese doll in a crib. She seemed 

in disbelief when I told her that the doll had a high chair, a crib, a changing table, and a bathtub. 

I brought out the tub with warm water and soap. Ahnna looked cautiously around the room and 

then put her finger in the water ever so quickly, to make sure that I was giving her permission to 

bathe the baby. The bathing of the baby appeared disquieting, compelling, and almost sacred. 

She was in complete silence as she carefully undressed the doll, bathed her, and put on her 

pajamas. This doll came with Chinese clothes, and there were Western clothes in a bag as well. 

Ahnna used these clothes interchangeably, depending on what action she would take with 

the baby doll. When the baby slept, she put bright red Chinese pajamas on her. When Ahnna was 

going to feed the doll or take her to the park, she put Western clothes on her. By the end of 

treatment, 
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FIGURE 1.2. Ahnna’s second “world.” 

Ahnna had altogether ceased dressing the baby doll in Chinese clothes; however, I had 

counseled Joelle to purchase some Chinese pajamas and dress wear for Ahnna, and she very 

much enjoyed wearing the pajamas to bed and dressier clothes to parties. I met monthly with 

Scott and Joelle. Initially, I encouraged their patience, telling them that Ahnna was using therapy 

well and that her problem behaviors seemed clearly related to the transition she was making into 

a new country, a new culture, and a new family. They expressed some concern that 

Ahnna seemed to be “just playing” with me, and I gave them a little pamphlet to read 

about play therapy and explained once again that play therapy was serious work. I put all of 

Ahnna’s problem behaviors in the context of her making a normal adjustment. I commented that 

bedwetting and smearing feces were understandable signs of regression. The stress of the move 

had probably precipitated a temporary developmental regression in which she both reverted to 

earlier, less controlled behaviors, and at the same time elicited more primitive caretaking in her 

parents (a kind of reparenting). I informed them that according to recent research, masturbatory 

behavior in children is quite normal and seems to peak between the ages of 3 and 5. This caused 

Scott first to look bewildered and then to say gleefully, “Okay, so she’s right on target with that 

behavior.” I told them that it would not be uncommon for this child to masturbate as she drifted 

off to sleep to comfort herself, and that they should let me know if she began to masturbate in 

public. Joelle cringed when I said this, and I quickly reassured her that most children are quite 
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responsive to distraction strategies such as putting something in their hands to play with (e.g., a 

ball or clay), as well as to encouragement to change location, do physical activity, and so forth. 

The parents seemed reassured. They also noted that Ahnna had had fewer altercations with 

children in school since coming to therapy (although this was probably just a coincidence). 

I gave Scott and Joelle some other ideas about the difficulties experienced by Ahnna at 

this time. I told them that even though Ahnna had lost her biological mother in childbirth and had 

never actually known her, it was likely that on a subconscious level she was mourning the death 

of her mother (and mother country) and shifting her loyalty to her new adoptive mother.1 I 

further advised them that they had a polite, creative, and smart daughter who was adjusting to a 

new life as a daughter to both a mother and a father (i.e., consistent caretakers of both genders), a 

new country, new routines, new food, new interactional styles among children, new pets, and 

novel eating and sleeping routines. She had endured tremendous challenges, and had 

found ways to elicit attention from others that were probably attempts to help herself with her 

fears, worries, and substantial losses. 

As Ahnna developed a new expressive strategy in therapy—namely, “playing it out”—

her behavioral problems decreased accordingly. In addition, Scott and Joelle quickly learned that 

their parenting strategies could help increase or decrease the problem behaviors. Their insights 

and willingness to follow advice and then generate their own creative interventions made 

working with this couple a delight. I counseled Ahnna’s parents about bedtime routines—in 

particular, not letting Ahnna drink fluids after dinner. I turned my attention to this behavioral 

strategy after referring them for a medical exam with a pediatrician to make sure that the 

bedwetting was not symptomatic of a physical problem. The doctor gave Ahnna a clean bill of 

health. When I began working with Scott and Joelle about limit setting in general, and 

specifically about denying fluids after dinner, they were highly uncomfortable; they didn’t like 

seeing Ahnna unhappy and, for the most part, gave her everything she requested. I told them I 

understood completely that they wanted to please and comfort Ahnna, but I emphasized that 

setting limits is as important to children’s emotional development as nutrition is to physical 

growth. Slowly but surely, Ahnna found that her mother was setting a limit and sticking to it (as 

opposed to giving in once Ahnna complained), and she complied with drinking her juice at 

dinner and then going to the bathroom prior to bedtime. 
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 In an attempt to make the bedtime routine a little more fun, I encouraged the parents to 

think about a warm bath followed by bedtime stories. The parents told me that they gave Ahnna 

showers and not baths; their pediatrician had cautioned them against letting the child soak in 

bubbles because of possible urinary infections. I told Joelle that she could let Ahnna play in the 

tub (without bubbles) with some tub toys and wash her with soap once she was ready to get out. 

Ahnna loved this new routine prior to bed and seemed to go to bed relaxed. I also suggested 

bedtime stories, and Joelle and Scott took turns reading to her. I was most interested in their 

reading books that might inform Ahnna about international adoptions and ethnic differences. I 

had learned through her play that Ahnna was quite aware of skin differences. As a matter of fact, 

when I asked her to make a self-portrait, she drew a very small girl with black hair and brown 

skin. She looked at all the brown pencils before finding (what she thought was) the perfect 

match. I remember her placing the pencil point against her arm to determine whether the shade 

was correct.  

When I asked Ahnna to draw a kinetic family portrait (a picture of “you and your family 

doing something together”), she colored in Scott’s and Joelle’s skin with a peach pencil 

(something Scott and Joelle found amazing, since they “never commented on differences in their 

skin color”). As I have noted earlier, it seemed that Scott and Joelle were color-blind to Ahnna’s 

Chinese heritage—something I found well intentioned but misguided. I instructed them on the 

importance of discussing Ahnna’s adoption, her birth country, and her unique skin tones, and 

eventually teaching Ahnna about the rich history and tradition of China. They were slightly 

reluctant at first, but they followed my advice and soon found themselves enthralled with a 

culture they had only seen as something incidental. It was their own idea to hire a Chinese tutor 

for Ahnna to make sure that Ahnna’s Chinese was not forgotten. A side benefit was Ahnna’s 

contact with a positive adult role model who could tell Ahnna about the “old country” as well as 

being in America. Scott and Joelle often consulted the tutor about important holidays and 

traditions. 

They had made a great shift and undertaken the goal of raising a bicultural child who 

might fully appreciate the contributions of both birth and adoptive backgrounds. Toward this 

end, I encouraged them to approach familiarizing Ahnna with her Midwestern roots as well. 

Scott brought home a map puzzle and instructed Ahnna about the United States of America. He 
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also took a play airplane and would track both their own and Ahnna’s journeys to the family they 

had created together. 

Scott and Joelle kept in touch after therapy ended, giving me progress reports.  Ahnna 

had become the apple of their eye, and they looked back with amazement at the acute difficulties 

they had experienced after Ahnna first arrived in the United States. They eventually moved back 

to their Midwestern hometown, and left the East Coast with a strong resolve to approach their 

families of origin with all the information they had acquired about China, true biculturalism, and 

acculturation. 

SPECIFIC ISSUES IN CROSS-CULTURAL 

PLAY THERAPY 

As noted in other chapters of this text, there has been a paucity of tangible guidance on 

cross-cultural play therapy. However, play therapists, like most other mental health 

professionals, need to recognize the significance of cross-cultural issues and to promote ongoing 

discussion of them. This book is intended as a springboard for additional introspection, dialogue, 

and proposed action. 

Regarding play therapy specifically, there are obvious ways in which we can ensure that 

we maintain a competent cross-cultural focus when providing our services. Earlier in this 

chapter, I have discussed the three levels of response necessary to the development of cross-

cultural competence in mental health professionals. Those three levels of response steer the 

establishment of a cross-cultural play therapy office. Therapists are urged to develop insight and 

sensitivity, which will lead to gaining knowledge, which in turn will lead to taking action. 

Toys 

Play therapists use toys to optimize and promote therapy goals. Every serious play 

therapist maintains an organized, categorized, purposeful list of toys that are age-, gender-, and 

culture-based. Toys are selected in controlled fashion in order to achieve different purposes; toys 

that elicit symbolic expression are most often utilized by play therapists. Toys that distract 

children, bring forth random or generic play, or overstimulate children are usually less in demand 

in play therapy offices. This is not to say that random or generic play isn’t useful in and of itself, 

but it may be less valuable in the play therapy setting. 
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 There may also be very practical and desirable reasons for not distracting or 

overstimulating children. In my experience, toys that spark symbolic communication and 

expression render the greatest benefits, and so I pay particular attention to selecting toys that can 

have ample applications. For example, a miniature representing fire has many broad symbolic 

uses: It can be used to suggest danger, excitement, sexuality, destruction, warmth, nurturing, or a 

force of nature. This is a much more useful miniature to have in a play therapy office than, for 

example, a cartoon character such as Nemo the fish or Spiderman. Although these figures are 

part of popular culture and children enjoy playing with them, the play they engender appears to 

center around the prepackaged stories of the characters. I don’t mean to imply that some children 

won’t boldly extract the characters from determined stories and endow them with completely 

original story lines, but this is the exception in therapy rather than the rule. The task, then, is to 

select carefully and unlock opportunities for exposure and expression. 

Those who do sand therapy are already familiar with the use of miniatures. However, 

many play therapists are not trained in the use of sand therapy, find the process cumbersome, and 

shy away from utilizing so many props. Those familiar with sand therapy know that miniatures 

are categorized and kept in good order. The animal kingdom, for instance, can be categorized 

into prehistoric, wild, zoo, farm, and domestic animals. Sea creatures have a variety of 

subspecies that can be grouped together. 

To continue with this sample category, cross-cultural play therapists pay attention to 

animals that are typical of other cultures and recognize the distinctive meanings afforded to 

animals in different cultures. In Japan, the snake is not a frightening creature; it’s a symbol of 

wisdom. The owl, a symbol of wisdom in European culture, is viewed as a sign of death and 

dying among Native Americans. The iguana conjures up fear in many young children who don’t 

live in tropical areas; however, iguanas are common play companions in Mexico. 

 There are animals that are specifically associated with some cultures. For example, when 

people think of Australia, they think of kangaroos, koala bears, wallabies, and dingo dogs. China 

is known for panda bears, and Alaska and northern Canada are known for polar bears. My birth 

country of Ecuador is known for its giant turtles, aptly called “Galapagos turtles” for the area in 

which they live. Other categories of miniatures merit equal thought. Structures, for example, are 

important to explore. China has pagodas, temples, and bamboo huts; different groups of Native 
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Americans have tepees, sweat lodges, and longhouses. The list is endless, and it behooves us to 

make sure that our collections contain as many representations as possible of the world and its 

diverse and plentiful cultures. The greater the range of miniatures displayed in the play therapy 

office, the greater the likelihood that identification, projection, and processing can take place. 

Play therapy offices should therefore contain as many visible representations of cultural diversity 

as possible. In addition to miniatures, special care must be taken in the selection of dolls, books, 

videos, and games in order to suggest diversity in language and in pictorial thought. More and 

more children’s books are being written in different languages and depict children of varied skin 

colors. When musical instruments are provided, it is important to include a wide variety that 

nevertheless have universal appeal, such as drums, flutes, strings, maracas, and castanets. 

Certainly drums have enjoyed great popularity among many cultures and are still used in 

different combinations to create primary, distinctive cultural sounds.  

Canino and Spurlock (2000) encourage clinicians to establish an ambiance that reflects 

the cultural heritages of their various client populations. They discuss paying special attention to 

having additional dolls when working with children whose extended families are very involved 

in their lives; they also advise discussing favorite foods, birthday celebrations, heroes and 

heroines, and music, in an effort to understand a child’s cultural context. Inclan and Herron 

(1998) decorate their clinic with maps and posters that will be familiar to their child clients. All 

these efforts send a consistent message to children: They are welcome; they are respected; and 

both their differences and their similarities are valued. 

Therapist Behaviors and Actions 

The personal behaviors of the therapist are also paramount to cross-cultural competence. 

Ahnna’s case illustrates this point. Chinese people tend to emphasize formal demonstrations of 

respect among people. I knew that Ahnna would recognize a slight bow of the head as familiar, 

since she had lived in China for her formative years. It’s possible that the slight movement of my 

head when I first met her allowed her to feel a little safer than she might have otherwise.  

Her mother told me that her staying alone with me so shortly after meeting me was quite 

rare for Ahnna. Because of the respect that is maintained among people in China, I also sought to 

quiet myself when I met with Ahnna. I paid attention to my tone of voice, pattern of speech, and 
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physical movement. I sat quietly as she played, and I conveyed calm and acceptance. I think this 

might have also had an impact on Ahnna’s sense of security with a stranger. 

As mentioned previously, I gained knowledge in Ahnna’s case through reading and 

consulting with a colleague. I then applied the knowledge through specific actions, such as 

purchasing Chinese apparel for my Chinese doll, placing chopsticks along with the play forks 

and knives, reading books on biculturalism, encouraging Scott and Joelle to purchase traditional 

Chinese clothing for Ahnna, and having the parents tell and show Ahnna her immigration history 

(with a map and airplane). In addition, the parents hired a tutor so that Ahnna would not lose her 

first language, Chinese. 

They also promoted a relationship between Ahnna’s tutor’s family and their own, sharing 

meals and outings. Scott and Joelle read books about China and began to honor their child’s 

biculturalism, rather than disregarding the rich traditions and values of Chinese culture. Both the 

parents and I discussed the process of acculturation with Ahnna directly, and the tone of her skin 

was no longer ignored, but celebrated. Ahnna was helped to do some other important work in 

therapy as 

well. She represented her Chinese mother in her sand “worlds” and eventually said 

goodbye to her. Joelle and Scott participated in this ritual, designed to help Ahnna with her 

transition to her new family. Scott and Joelle read letters they had written to Ahnna’s dead 

mother. In the letters, they thanked her for the gift of Ahnna’s life. They told Ahnna’s birth 

mother how they had hoped and prayed for a little daughter just like Ahnna, and how happy they 

were to welcome them into their lives. 

 Then they told Ahnna’s mother about their own upbringing and extended families and 

how they hoped to move back to the Midwest someday because they loved their birth state so 

dearly. Unexpectedly, they vowed that they would visit China with Ahnna one day, so that she 

too could see her place of birth. During this remarkable ritual, Ahnna used the little mask that 

she had included in her first and second “worlds,” and that I hypothesized represented her birth 

mother. The family decided to give a burial to Ahnna’s birth mother by planting a cherry tree in 

their back yard and burying the little mask next to the tree. They told me in my last conversation 

with them that they were taking the cherry tree with them on their Midwestern move. 
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SUMMARY 

Play therapists have abundant opportunities to develop and implement cross-cultural 

competence in their work. I dare say that play therapists are better positioned than many other 

clinicians are to make visible and concrete efforts to honor diversity and acquire cross-cultural 

competence. From Sensitivity to Competence in Working across Cultures 23 Becoming cross-

culturally competent requires commitment and followthrough. No single action is sufficient, and 

there is no rigid endpoint. We must develop and then expand our insights, sensitivity, 

knowledge, and action language. A complex circular method of personal introspection followed 

by information gathering leads to skill building, action planning, and implementation. We must 

sustain this process rigorously with each child and family we meet. A broader definition of 

culture intimates that mental health professionals are constantly working cross-culturally, even 

though ethnic differences are most likely to elicit thought or discussion about cross-cultural 

work. The emphasis on cross-cultural sensitivity has been actively upheld in the mental health 

profession for decades. Initial efforts were launched to raise awareness by providing education 

about diverse cultural groups. 

These data were valuable and provided the necessary context in which to identify 

problem areas and articulate needed change. Additional work by mental health professionals on 

task forces or committees of professional organizations advocated cross-cultural education for 

mental health professionals. Ethical guidelines were written that encouraged clinicians to 

evaluate themselves, explore their own cultural background, recognize biases, and make 

conscious efforts to deal with problem areas in order to provide responsible cross-cultural 

therapy. Perhaps the area least explored has been the translation of knowledge into action. For 

instance, several licensing boards require that applicants 

seeking mental health licenses complete a course in cross-cultural competence. 

Astonishingly, however, some mental health professionals can complete such a course and 

remain completely unresponsive to and unmoved by the knowledge gained. They may feel the 

material does not apply to them or their clients; they may believe they are already functioning 

well enough; or they simply may be unwilling to make additional efforts to change their 

awareness, insights, or behaviors. 
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Those invested in becoming cross-culturally competent and responsible must practice the 

principles laid out in this chapter: building sensitivity, obtaining knowledge responsibly, and 

translating knowledge into action. The third response is the most challenging and requires the 

mostforethought and follow-through. As Athena Drewes and I have noted in the Preface to this 

book, weplay therapists may be in a position to make the most facile transitions fromknowledge 

to action, because play is a universal medium, toys are used routinely, and there is less import 

placed on verbal communication. As play therapists, we are much more likely to linger in the 

spheres of creative imagination, storytelling, fantasy, laughter, and play. We are also keen to 

access symbolic language, to use metaphor, and to externalize inner worlds. We are therefore 

more likely to be able to expand the lens through which we see (and understand) children’s broad 

cultural worlds. 

NOTE 

1. I had seen hints of this in Ahnna’s second sand “world,” in which there were two 

masks, one juxtapositioned diagonally across from the other. The mask with the ring of red 

crystals may have been the mother she had lost, and the other mask, nestled among trees and 

later stones, gave the suggestion of life and nurturance. 
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الكفاءة في العمل عبر اليمافاتحناس إلى من اإل  

 ايليانا جيل

لطالما شعرت أنا أن الحركة التي تستحق المشاهدة أكثر من غيرها ال تحدث 

عادة عند مركز األشياء إنما تحدث في أطرافها. أحب الخطوط الساحلية والجبهات 

ً الهوائية والحدود الدولية حيث تظهر احتكاكات وتنافرات مثيرة لالهتمام. وغالب إذا  ا

ما وقفت أنت عند نقطة التماس بين طرفين فبمقدورك أن ترى كليهما بصورة أفضل 

 ً على ما أعتقد، عندما يكون  من أن تقف في منتصف أحدهما. وهذه الحالة تنطبق تماما

ً  التناظر فيما بينهما تناظراً  .ثقافيا  

 آن فاديمان, تتشبث بك الروح فتسقط 

1997- ( 10ص. )  

حتضان آهنا من دار األيتام في الصين عندما كان عمرها أربع سنوات ونصف السنة. ويعتبر إلقد تم 

تاريخ حياتها قبل هذا العمر غير معروف تماماً، ماعدا حقيقة أن والدتها قد توفت خالل والدتها بطفلتها 

كما يبدو أن والدها ربط  عتناء بها )ولم يكن مرحباً بفكرة أن عليه اإل"آهنا" وأن والدها لم يكن باستطاعته 

ن هذه العائلة الممتدة التي ألّم بها الحزن لم تكن  إلمولودة(. وعلى نحو غير معهود، فسبب وفاة زوجته بهذه ا

تها من ناحية األم التي كانت أرملة قد اعتنت بآهنا منذ والدتها وحتى أصبح مستعدة لتربية "آهنا". كما أن جدّ 

ن الوقت الذي توفيت فيه جدة آهنا، بسرطان أصابها في الغدد اللمفاوية، كاعمرها سنة ونصف السنة. وفي 

مرأة أخرى، وكانت زوجته قد أنجبت صبياً آنذاك، وما زال والد آهنا غير إوالدها في ذلك الوقت قد تزوج ب

.األيتامش فيه، لذلك تم نقل آهنا إلى دارراغب في أن يؤمن لها منزالً تعي   

لى إالمتحدة األمريكية بعد أن خضعا  لى الوالياتإحضارها إان احتضنا آهنا بذلّ قام سكوت وجويل ا

عالجات كثيرة للعقم لسنوات، وقد انتظرا أن يتبنيا طفالً ألكثر من ثالث سنوات. كان سكوت وجويل في 

الغرب األوسط الكلية سوياً، وأحّب أحدهما اآلخر في أيام الدراسة الجامعية، كما أن كالهما تربيا في منطقة 

.األمريكي   

وعندما حصل سكوت على منصب في شركة "هاي تيك العالمية"، عاد هو وزوجته ليعيشان في 

ت بشكل سريع جداً الساحل الشرقي، كما أنهما اكتشفا سريعاً أن الفترة التي  استقّرا بها في العاصمة مرّ 
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لى الوالية التي هي مسقط رأسيهما إرا أن يعودا بعد ذلك قرّ يهما. ولى أهلهما وذوإلى الوطن وإوشعرا بالحنين 

باً بمجرد أن يحصل سكوت على سجل عمل مشّرف، ويدّخر مبلغاً من المال، أو يجد منصب عمل آخر قري

لى الصين وكانت توقعاتهما عالية جداً ومطمئنة، وقد اختارا الطفلة آهنا إمن بلدتهما. رحل سكوت وجويل 

".لجيد في دار األيتام، و"لحالوة مظهرهاليحتضناها نظراً لسلوكها ا   

وبعد التبني ببضعة أشهر، قام سكوت وجويل بأخذ آهنا الى العالج ألنها كانت تعاني من مشاكل في 

مسألة التغّوط، وتبلل فراشها أثناء الليل وتضرب األطفال في الروضة، ويسمع لها صوت أنين من ألم بطنها، 

.لب العائلةكما أنها أصبحت عدوانية تجاه ك  

كما أنها تمارس العادة السرية في فراشها، مما ضايق والديها بالتبّني وشعرا بالذعر وشكّكا في أن 

لى تحّرش جنسي. أصبح سكوت وجويل مضطربين ويائسين إلة توحي بأن آهنا سبق أن تعّرضت هذه الحا

من الضيق. رغم كل ذلك، كانا  لى بحيرةإيشكال عائلة سعيدة وتحول الحلم  أيضاً. وتبدد حلمهما في أن

متوقعين بعض الصعوبات مع الطفل الذي سيحتضناه، فقد أصيبا بصدمة من تصرفات آهنا، كما شعرا 

باالشمئزاز أيضاً. كانت توقعاتهما بمثابة تحٍد خطير وشعرا أنهما غير كفؤين لتحمل هذا الموقف، كما أحّسا 

 ً .بالخجل أيضا   

.لمشاكل المتعلقة بهذه القضية وسأعود إليها الحقاً في هذا الفصلِ يوجد في هذا الفصل عددا من ا  

 

ختالف في وجهات النظر في العمل عبر اليمافاتاإل  

سبعينات، كان هناك تركيز متوقع عندما بدأت أنا بأخذ دروس ودورات في القضايا الثقافية في ال

ن معظم المؤتمرات وورش العمل إنتماء العرقي. أو فيما يعرف باإلستثنائي من نوعه على األصل العرقي إو

التي قمت بزيارتها وحضورها تستخدم لوحة وتجعل من األفراد الحاضرين من مختلف األعراق أن يتحدثوا 

عن مجموعة عرقية معينة ينتمون إليها. أنا أتذكر جيداً أن المتحدثين في المؤتمر قاموا بتوفير المعلومات 

.دوا على القيود المفروضة في عروضهمالتمهيدية المماثلة وأك   

مكانه فقط التحدث إاً وكان كل متحدث بفي الحقيقة، كانت المحادثات قد أخذت شكالً مدوياً وواضح

عن تجربته الشخصية في مجموعته العرقية أو الثقافة التي عاش فيها، كما أن كل المتحدثين كانوا حذرين جداً 
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نها. وغادر المستمعون وهم مدركون أنهم قد تدربوا على الحساسية من أن يعّمموا أي فكرة يتحدثون ع

.ستثنائية للثقافةإلى نظرة محددة وإهم تطرقوا الموجودة عبر الثقافات. كما أن   

ستخدم هذا األسلوب في األدب كذلك، ومع كل معلومة تظهر عن مجموعة عرقية معينة، كان اكما 

ألنها تسمح للقارئ أن يتعود ويكون على دراية بالجوانب العالمية بدالً هذا مجدياً ومهماً جداً كخطوة أولى، 

( وبشكل قاطع "إن المناقشات النظرية 1998من التنوع الثقافي. على أية حال وكما قال ماك قولدريك عام )

كما  (.22عن أهمية األعراق والطوائف العرقية تعتبر غير مجدية علمياً..... تماماً مثل كتب الطبخ" ) ص. 

أنها تحذر من أن التكامل المنهجي للمادة على أساس العرق في أي تدريب مهني للصحة العقلية يبقى قضية 

فريدة من نوعها،" تدَرس في محيط التدريب النفسي ونادراً ما يُكتب عنها، ويعترف بها المعالجون 

.(5والمهيمنون والسائدون على أنها حاسمة")ص.   

اسات متأنية ومناقشات حول ثير من المناقشات المتطورة ونتج عنها درومع مرور الوقت، ظهرت ك

ستطاعة المهنيين في مجال الصحة العقلية وهؤالء هم الذين يقدمون الخدمات لعامة الشعب أن يكونوا إكيفية 

ي الت ن الكتبإين لديهم خلفيات ثقافية مختلفة. أكثر حساسية وأيضاً أكثر مسؤولية في تعاملهم مع المرضى الذ

جتماعية المختلفة لمناهج الفلسفية، والسياسية، واإلقد أغنت األدب مع انوميروس في العمل عبر الثقافات  ألّفها

.(1991؛ : سينق وسو 1995؛)كارتر   

كما تسعى الجهود التي بذلت إلى دراسة وتأمل القضايا في السياق المعاصر الذي نعيش فيه، والدعوة 

؛: ماك 2002بات زيادة الوعي والتعبير عن النوايا الحسنة ) ميسون وساوير إلى المزيد من العمل إلث

(. كما ركزت بعض الكتب على العمل مع األطفال عبر الثقافات مثل ) كانينو وسبورلوك ؛ 1998قولدريك؛ 

ا (. تاريخياً، لم يتم تبني هذه القضية بسهولة. كم1200: ويب ؛ 1998وأسوسياتس ؛   : جيبس، هوانق؛2000

قام كثير من زمالئي في البداية بالتدريب عبر الثقافات المختلفة، وقالوا إن التدريب ليس له صلة ألنني " ال 

لين ومجيدي إالتي أو حتى أي تدريب". كما كتب أقوم بهذا العمل.... ال أرى مجموعات أو أقليات في وك

أنه قد ينكر أن السباق هو المشكلة في مالحظة وهي "من ناحية الشخص المعالج، قد يكون هناك ميل إلى 

التفاعل مع المرضى، أو أنه يعوض ذلك من خالل اإلشارة إلى جميع مشاكل المريض على أنها سبب 

.( 153الصراع الثقافي والعرقي " )ص.  

ن الطقس الحالي المالحظ فيه العجز واالتجاه إلى تطوير الكفاءات عبر الثقافات المختلفة يعكسان إ

لى إتخاذ االجراءات الملموسة وأكثر، وأن تبقى أكثر يقظة بالنسبة للمقاومة الشديدة التي يبذلها الحاجة إ
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المعالجون وعدم الراحة مع دمج الفكر عبر الثقافات عند تقديم الخدمات لهم. هناك إجماع على أن أول خطوة 

ته العنصرية والقيمة فهوم هويّ ر مستطاع أن يطوّ إين عبر الثقافات هي أن المعالج في أننا أصبحنا مختصّ 

ً  1998الثقافية أيضاً. قال ماك قولدريك ؛ في عام  مهاجرون، نتنقل بين أسالفنا وعاداتهم والعالم  " نحن جميعا

الذي نسكن فيه والعالم الذي سنتركه أيضاً لهؤالء الذين أتو بعدنا. يستطيع معظمنا أن يعرف هويتنا عن 

.( 8عه من الهويات الثقافية" ) ص. طريق تجميع داخلي وفريد من نو   

ومع مرور الوقت، أصبح واضحاً لنا وبشدة أن القراءة عن الثقافات المختلفة ليست كافية حتى 

نستطيع أن نغير من تصرفاتك )وذلك بالنسبة للمعالجين أو العمالء( كما أنه ليس من المسؤولية أن تصدق أن 

.ع حتى يكون فعاالً مع تنوع السكانتوصيل الخدمات ال يحتاج إلى تحول أو توس   

 

 التعريف الموسع لكلمة "ثمافة" وتأثيرها على العالج

فاليكوف هو أفضل من عّرف كلمة "ثقافة" بنظرة أوسع، حيث قال "الثقافة هي مجموعة من  

وجهات النظر العالمية المشتركة، ومن المعاني، وهي تكّيف سلوكي مستمد من عضوية متزامنة في وقت 

احد، ومشاركة في مجموعة متنوعة من السياقات كاللغة، أوالقرى أوالمناطق الحضرية، أو وضع و

عليم الضواحي، وسباق األعراق، والوضع اإلجتماعي واإلقتصادي، والعمر والديانة والجنسية والتوظيف والت

لى الثقافة في كل إنتباه ومع هذا السياق، يتركز اإل(. 14مرحلة التثاقف" )ص.والعمل والعقيدة السياسية و

.حاالت تقديم الخدمات   

جوردانو  وقد أصبحت بعض القضايا في غاية األهمية في توفير العالج عبر الثقافات. وقدم

  :رشادات التنظيمية األساسية للمعالجين وهي كالتالي( هذه اإل1990وجوردانو )

.تقييم أهمية األصل العرقي بالنسبة للمرضى وعوائلهم  - 

.ييد وتقوية الهوية العرقيةـ تأ   

 ـ كن حذراً واستخدم نظام دعم العمالء .

."ـ "قم بخدمة الناس كما لو أنك "وسيط ثقافي  

.ـ احذر من التمويه الثقافي  
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يجابيات وسلبيات كونك في نفس المجموعة العرقية كعميلإعلم أن هناك إـ  .  

عرقية أخرىـ ال تشعر أنه عليك "أن تعرف كل شيء" عن أي مجموعة  .   

.ـ حاول أن تفكر في الفئات التي تسمح فيما ال يقل عن ثالث مجموعات   

( 1998ضافية، أمثال راميريز )ين حددوا بعض القضايا البارزة اإلكما أن بعضاً من الكتّاب اآلخر

ختصين كالمسافة الشخصية، والكشف الذاتي، وعملية العالج الداخلي كونها ذات أهمية بالغة للمعالجين الم

( إلى أن البحث حدد الكثير من المتغيرات لدى العميل 1998ثقافياً. كما أشار جابس وبعض زمالئه في العام )

على سبيل المثال، "المواقف تجاه الصحة النفسية والمرض  -على أنها ذات صلة بالعالج عبر الثقافات 

المختل: واألعراض التفاضلية، واألنماط  النفسي: والنظم العقائدية حول أسباب األمراض العقلية، والسلوك

بة ستجاستفادة من الخدمات، واإلة، واإلالدفاعية، واستراتيجيات المواجهة: ومساعدة السلوكيات الساعي

( على أهمية الخوض في قضايا تخص أوضاع 1998الن وهيرون في العام )(. كما أكد انك8للعالج" )ص . 

ع والقضايا المتعلقة اعية واالقتصادية بشكل عام، وتغيير األوضاالمهاجرين، والفقر، والطبقات االجتم

لى حاجة  المعالجين عبر إ( 1998بويس وجراف لوو في العام )ضافة إلى ذلك، أشار الفرومبالجيل. باإل

حتمالية إقليدين وتقييم رغبة عمالئها في "الثقافات إلى أن يتخذوا قرارات من شأن التعاون مع المعالجين الت

.( 133الشفاء" )ص .   

سية عالية كما عّرف ماك قولدريك بطريقة عرقية الدراية النفسية والمعالجين الذين يحظون بحسا

نطباعاً متعدد األعراق" والمنفتح لفهم القيم المختلفة عن قيمهم، ولم تعد تحتاج إلى إبهؤالء الذين "حققوا 

ن التركيز على بناء الكفاءة والتقييم الذاتي مع وجود برامج التدريب إ(. 22غيير أو ليتركوا قيمهم")ص. الت

وأخذ زمام المبادرة وأن ظهور هذا المجال من الدراسة ال يزال يتطور في مختلف التخصصات.)لو؛  ولووم 

.؛(2001؛ زيميرمان2001،: رويسيركار؛ وساندو ؛ وبيبينز2001؛ وتشين  

 

فة بمنؤولية وإلى تطوير ثفاءة نشطةقتناء المعرإمن بناء الحناسية إلى   

ن هناك إالثقافات، ف عندما يتأمل مهنّي الصحة النفسية المهمة الشاقة المتمثلة في أن يصبح ماهراً عبر

تضمن تخاذها من أجل تحقيق نتائج أفضل. أنا أرى أن هذه العملية تإداً من الخطوات التي يجب أن يتم عد

بة التي تُبنى على بعضها البعض. في تجربتي أنا شخصياً، يقّصرو بعض ستجاثالثة مستويات متميزة من اإل
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ستجابة بشكل ا المستوى األول أو الثاني من اإلالمعالجين في الحصول على النتيجة المرجّوة ألنهم لم يحققو

.مستقل عن المستويين اآلخرين   

:بناء الحناسية  

على التفاعل بين الذات واآلخرين. كما أن  يعتمد كل من بناء الحساسية والتأمل وتركيز االهتمام

معظم برامج التدريب تضع أساسيات للحساسية عبر الثقافات عن طريق دعوة الطلبة حتى يستكشفوا ثقافتهم 

وهويتهم العرقية. كونك على دراية بتحيّزات اآلخرين وقيمهم سوف يساعدك على التعرف على قضية العميل 

."أو المريض" في هذه الساحة   

عتراف به ومناقشته مع أي شخص في حياته الخاصة أكد من أن هذا الموضوع قد جرى اإلإن الت

هتماماً واعياً. كما أن الكتب التي حفّزت التفكير ومناقشة هذه المناطق إه يخلق والمهنية هو شيء مهم أيضاً ألن

لحساسية المستمر. لى حد كبير في تنمية الوعي واإالكتب الموصى بها وبشدة، وتساهم تعتبر من 

( 2001؛: ويب1997؛)تاتوم  

أنا شخصياً أتمتع بميزة أنني ثنائية الثقافة بالكامل، وعلى درجة عالية من التثاقف في كال الثقافتين 

نتقلت من االكوادور للعيش في الواليات المتحدة إوصفت في مقدمة هذا الكتاب، لقد  اللتين أمتلكهما. كما أنني

األمريكية عندما كنت في الرابعة عشر من عمري. كان ذلك محزناً خاصة بالنسبة لي، ألن كل الفساتين 

الخاصة بي )طقوس الرقص / جانب معين للفتيات في العديد من الثقافات اإلسبانية عندما كَن في الخامسة 

ليها، وبعد سنوات كنت متوقعة الطقوس هذه. إنسبة لي تجربة يمكن أن أشتاق بالعشرة من عمرهن(. كانت 

كما سبّب لي التثاقف خالفات كبيرة في األسرة. وال تزال حماية والدتي الزائدة وعدم الثقة واضحتين عندما 

بالنسبة لي،  دٍ أعود بالتفكير في سنوات المراهقة. أنا أعلم أن العمل مع شباب من أصل إسباني كان بمثابة تح

لى التعاطف )غير المنتظم( مع محنة الشباب الذين لديهم ثقافة ثنائية. ولكن في نفس الوقت، إمنذ أن كنت أميل 

لى البلد الجديد لتمنحهم إ، التي جلبت أطفالها تعلمت الكثير من القيم البطولية من والدّي، ومن والدتي تحديداً 

ن كان في سن إكرت في رحلتي الخاصة بي هنا ) و لمقابلة آهنا، فتعليماً أفضل وفرصاً أكثر. وكما حضرت 

الكثير من كبار السن( وفكرت في الصعوبات والمكافآت التي توجد في مسألة التثاقف. كما أنني أتذكر ترددي 

لى ذلك، لقد عملت بجهد على التقييم الذاتي في إضافة إوأمهات لديهم طفل ذي ثقافتين. في العمل مع آباء 

مكانها أن تؤثر على كيفية إويتي الشخصية كهوية ذي ثقافتين بحلة العالج مع هذه العائلة، أتفهم جيداً أن همر
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مواصلة التفاعل مع آهنا ي عن جدول أعمال المجموعة، ورؤيتي لهذه الطفلة والعائلة أيضاً. قررت التخلّ 

.الجووالديها. أتعلم أكثر عن نفسي وأشارك نواحي عن نفسي مع تقدم الع  

إن هناك العديد من الطرق لتصبح واعياً لشيء ما، أو حساساً بشأن مآزق اآلخرين. إن الطريقة 

األكثر وضوحاً هي أن تكون متعاطفاً مع اآلخرين عند محاولة فهم تجاربهم ونضاالتهم ومواردهم 

جزئياً أو كليّاً. ومحفزاتهم. إنه شيء سهل القول ولكن صعب التنفيذ. وهي خطوة طالما كانت متخطية لها 

.تصال هو عبارة عن شيء ذي قيمة عالية ومجزيةكتشاف صادق وهو أن اإلإيوجد في ذهني    

نتقال كتشفت أن اإلعلى سبيل المثال، عندما كنت أعمل مع مرتكبي الجرائم الجنسية لدى البالغين، إ

ير متأكدة من قدرتي الشخصية المقابل كان غير الذي قابلته في تجاربي أنا شخصياً في الماضي. أصبحت غ

ستعدادي( على العمل مع العمالء الذين يعانون هذه المشكلة تحديداً. كما أنني أتذكر التشاور مع أحد إ)أو 

.ستقرارلتي جعلتني أشعر بعدم اإلالزمالء عند تزايد شدة هذه األحاسيس وطريقتهم ا   

ية تجاه مرتكبي الجرائم الجنسية. لقد نصحني أحد زمالئي ببذل مجهود أكبر حتى أطّور من الحساس

لى زميلتي، كما أنها وصفت لي التاريخ إستماع تحيالً بالنسبة لي. لقد بدأت باإلكان تحدياً، ولكن ليس شيئاً مس

لى إستمعت إمعهم من قبل. وعندما كنت أستمع، الشخصي لكثير من مرتكبي الجرائم الجنسية الذين تعاملت 

لقصص التي رواها زبائني الذين كانوا بالغين من العمر ونجوا من التحرش قصص جعلتني أتذكر تلك ا

ن كثيراً من مرتكبي الجرائم إا أحياناً نناقش مع نفس السكان. الجنسي. لم آخذ وقتاً طويال حتى أستوعب أننا كن

لماضي الجنسية لديهم قصصهم الخاصة في التحرش القاسي. ومع ذلك فانه ليست هناك عالقة سببية بين ا

ن تاريخ التحرش يساهم في إثنين كما أنهما كانا متصلين. سلوكيات، وأتيت أنا حتى أقيّم اإلوالحاضر في ال

ف السيء مع المجتمع لدى الكبار في السن، وال سيما تكرار أنماط مختلة. وكما أنني تفهمت هذه العالقة التكيّ 

حاً لي أنه يمكنني أن أكون شديدة الحساسية مع المترابطة، فقد نمت الحساسية لدّي، وبعد ذلك أصبح واض

تاريخ التحرش ويعتبر ذلك من األلم األصيل. وبدون إعطاء أي عذر إلى التصرفات التي سببت ألماً 

.لآلخرين   

إن الذي تعلمته من هذه العملية هو أنه من الواجب والضروري علينا نحن المعالجين أن نكون 

بدون أن نكون محدودين عن ستماع لهم وفهمهم ريق محاولة اإلتجارب أي شخص عن ط حساسين تجاه

نتقال المقابل لدينا ينتشر على أساس التفاعل ن اإلإينا. عندما نعمل عبر الثقافات، فنقال المقابل لدطريق اإل

 المنعقد بين الخلفية الخاصة بنا وبين تجاربنا أيضاً )التي تحدد وتزيد من حساسيتنا بدرجة أو أخرى( وقبل
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التعرض لدينا لعبور العمل الثقافي، راحتنا مع عدم راحتنا، والضغط الداخلي الذي نشعر به حتى نكون 

.حساسين )والذي في حد ذاته يمكن أن يعزز الشعور بعدم الراحة(   

إن تطوير وتعزيز الحساسية يستلزم التركيز الشخصي وتطبيق الجهود الالزمة. هناك بعض 

اسين بطبعهم ويبدو أن لديهم سهولة كامنة في تفاعلهم مع اآلخرين. أما بالنسبة األشخاص الذين يكونون حس

.لآلخرين، فأن تكون حساساً يتطلب منك عمالً أكثر،ويرحب بعضهم بأن يقوم بذلك أكثر من غيرهم   

ن إالناس كيفية العمل مع األطفال.  وهذا مثال آخر من حياتي المهنية، أسعى من خالله إلى تعليم

 ً من المختصين في مجال الصحة العقلية ال يشعرون بالراحة مع األطفال وهذا في طبيعتهم. كما من  بعضا

رون الممكن أن يكون هؤالء المختصين في أعمال تتطلب منهم أن يكونوا موجودين مع األطفال، ويشع

مع األطفال وتقييمهم حتى لى الجلسات التدريبية ليتعلموا ما أفضل طريقة للتعامل إحباط والقلق. فهم يأتون باإل

يستطيعوا مساعدتهم. مرة أخرى، إن الخطوة األولى هي أنك تتمهل وتراقب وتسمع وتحاول أن تكون حساساً 

لتجربة الطفل في العالم. ومع ذلك، يبدو أن هذا أمر سهل، ولكن يمكن أن يكون تحدياً لك لتنتقل من )كونك 

ستطيع لمس شعور اآلخرين، والحصول على نظرة ثاقبة تفعل شيئاً ( مع بذل الجهد لتتصل وتلمس وت

حساس من شأنه أن يمنح الطبيب القدرة على تشكيل عالقة، األطفال الداخلية. كما أن صنع اإللتجارب حياة 

.ظهر إمكانية تقديم المساعدةوبعد ذلك تتطور الثقة  تُ   

:قتناء المعرفة بمنؤوليةإ   

قتناء المعرفة واألدوات المطلوبة حتى تكون قادراً على إالمستوى الثاني من االستجابة هو  

المساعدة. ويدل فعل هذا بمسؤولية على المساءلة عن رؤيتنا والسلوك الالحق بعد ذلك. فإن مهنيّي الصحة 

ستشارة اآلخرين إعملهم في حدود نطاقهم المعرفي، والنفسية لديهم المسؤولية ليستوعبوا حدودهم، ويمارسوا 

أمامك بعض الصعوبات بشأن تلك الحدود، وتدعم المبدأ الطبي األساسي القائل: "أوالً، ال تؤذي  عندما تظهر

المرضى  ه األساسيات بسبب ضعف العمالء أوأحداً"، إذ تؤكد معظم المبادئ التوجيهية األخالقية على هذ

طة" حتى يتمكنوا من الذين يبحثون عن المساعدة وأن اختالف القوة عندما يدفع الزبائن إلى فرض "السل

.مساعدتهم   

لة من ناحية تعليم الذات وكيفية أن يصبح مرخصاً لك بمزاولة العالج النفسي هو عملية شاقة وطوي

ستقالل الذي يمنح( ال كتساب الرخصة )واإلإهتمام أفضل تجاه اآلخرين. على أية حال، إن إستخدام الذات بإ
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حين أن معظم المهنيين المعالجين يتطلب منهم البحث عن تعليم يكون نقطة نهاية في تطور دور المعالج. في 

.مستمر حتى يستطيعوا الحفاظ على المعرفة والمهارات المطلوبة وحتى يكونوا ذوي كفاءة مهنية   

قتناء إتلقائياً على أنه تصرف مسؤول، ف كتساب المعرفة بشكل فردي ال يترجمإتكمن المشكلة في أن 

.ة يجب أن يكون متبوعاً بالنصح والتدريبالعلم والمعرفة والمهار   

إن هناك عدة طرق لكسب المعرفة، كالقراءة وحضور بعض المحاضرات ومشاهدة مقاطع الفيديو أو 

ن من الممكن أن الطريقة األقوى للتعليم هي ممارسة إلحصص وهكذا. ولكن على أية حال، فأخذ بعض ا

ماح بالتعرض ودعوة التعليق على عمل أحد العاملين المسألة، كونك تعمل أمام زميل متدرب. وأن الس

.تعتبران على أنهما من التجارب المتواضعة والقوية التي عادة ما تسفرعن تواصلك وتوجيهك   

سوف يعمل كل مهني مختص في الصحة العقلية ضمن منطقة الراحة الشخصية فيما يتعلق بالتعلم، 

الكمال الدراسة، فقد أصبح من الممكن أن تتعلم من منزلك ومع قدوم دورات االنترنت التي تمنحك فرصاً 

.الخاص بخصوصية وأمان  

ومع ذلك، فأنا أشجع مهنيّي الصحة النفسية بأن يحددوا ميولهم حتى يتجنبوا المساءلة، وحتى يحصلوا 

.على المعرفة في مجموعة متنوعة من الطرق التقليدية، وغير التقليدية وطرق أخرى طارئة وغير ذلك  

:تطوير الكفاءة النشطة  

نتمال من المعرفة إلى النلوكاإل   

ستجابة هي تطوير الكفاءة النشطة، التي لة الثالثة واألخيرة من مراحل اإللى ذلك، فإن المرحإإضافة 

يمكن أن تتحقق بعد التأمل الذي يؤدي إلى بناء الحساسية والوعي، الذي بدوره يتسبب في رغبة في التعلم، 

الحصول على المعرفة والمهارة، أصبحت المهمة ضخمة: تطوير خطة الحدث. من المحزن أنه وبمجرد 

يوجد العديد ممن توقفوا عن ترجمة رغباتهم ومهاراتهم في العمل. وأملي هو أن نحفّز بعض التفكير في كيفية 

.ستجابةيق هذه اإلتحق   

العملية معقدة بشكل ال يصدق ومن لدينا سؤال هنا وهو األصعب. "كيف أطبّق ما تعلّمته" وهذه 

الممكن أن تكون مستحيلة في بعض األحيان. فعلى سبيل المثال، أستطيع أن أعرف على المستوى الفكري أن 

نهم إن في الحديث مع البالغين، لذلك فاألطفال قد يتعرضون للترهيب من البالغين، كما أنهم غالباً ما يترددو

كذلك بالفعل. و شيء غير مألوف بالنسبة لهم، وهالج هو نوع من الترهيب ولى العإغالباً ما يجدون الذهاب 
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فمن الممكن أن يتكون لدي معرفة "حتى أجعل الطفل في حالة من االرتياح" أو " أساعد من التقليل من قلق 

 األطفال"، ولكن كيف يمكنني أن أنقل هذه المعرفة من خالل العمل؟

و تصرف صحيح؟ خصوصاً إذا كنت أشعر بقلقي وضعفي كيف يمكنني أن أدرك أن ما أفعله ه

الداخلي؟ لذلك يجب معالجة هذه المسألة بشكل عام، وبعد ذلك أقوم بتطبيق ذلك من خالل العمل عبر الثقافات. 

.)الذي قد يثير القلق بشكل أكبر(  

ن إلحالي، فمثالي(. ولكن في الوقت ان المعرفة متوفرة، وتعلمنا المهارة )وقمنا بتطبيقها بشكل إ

يأخذ حيزاً. ستجابات ويجب أن دائرياً تفاعلياً من األفكار واإلالعملية تتبع  مساراً يمكن التنبؤ به. وتتخذ نمطاً 

ً إويجب أيضاً أن نولي  هذه التجربة، والمحاولة السلوكية، وإعادة تشكيل لستجابة للتجارب الداخلية، فاإل هتماما

.ردود فعل خارجيةهذه المحاولة كلها مترتبة على    

إليكم هذا المثال، يفكر المعالج في الطريقة، " أوه، ال، هذا الطفل خجول وبصورة مؤلمة. ال يمكنه 

التواصل معي بالنظر. من الممكن أنه ال يحبني، أفضل نكتة لدي ال تنال إعجابه، يبدو أنه مذعور". هذا هو 

ن يدي متعرقتان. أشعر بعدم الراحة إوره الخاصة: "حص المعالج حالة شعشعور المعالج الداخلي. واآلن يف

والقلق. كنت أعلم أنه ما كان علي أخذ هذه الحالة. أشعر بأنني أفضل مع األطفال الذين لديهم فرط في 

.الحركة" والتأمل قيد التنفيذ اآلن   

اح، حتى يبدو أنه رتيي الواقع يبدو كأنه يشعر بعدم اإلثانياً، يحاول المعالج أن يتعاطف مع الطفل. " ف

خائف....، هذه اليد الصغيرة ترتجف... يا له من طفل مسكين... يجب أن أساعده كي يسترخي". فقد طّور هذا 

المعالج الحساسية، وهذا ما دفعه أن يفكر في المساعدة. واآلن ال بد من الوصول إلى المعرفة: " حسناً، 

ع الجديد، وبعد ذلك سأذهب ألريه ما يوجد حولنا. أتذكر سأذهب ألخبره هذا، أنا متوتر قليالً في هذا الوض

.جيداً عندما قام الطبيب بولند بفعل هذا في تسجيل مصّور له   

لى مكان جديد ألول مرة. إول،" هل تعلم! أنا أكره أن أذهب واآلن يأخذ المعالج خطوة عملية ويق

رفة اللعب وما يوجد لدينا هنا. عليك أن أحيانا أشعر ببعض القلق عندما ال أعلم ما سيحدث. دعني أريك غ

تعلم أن هذا المكان لألطفال حتى يلعبوا في بعض األحيان، ويتحدثوا في بعض األحيان، وأنَت تستطيع أن 

.تقرر ما تريد أن تفعل هنا   

هتمام إوبدأ الطفل بالنظر حوله أكثر مع رتياحاً. إة، يشعر المعالج اآلن بأنه أكثر وعن طريق الصدف

ر عندما بدأ المعالج بالتركيز بعيداً عنه وعن األلعاب التي كان يعرضها على الطفل. الحظ المعالج أن يد أكث
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زالة العقبة األولى. هذه هي عملية تحويل إ، ويأخذ لحظة باإلعتراف بأنه تم الطفل لم تعد ترتجف كالسابق

ستجابته إلى السلوك إلمريض وتصرفه ون قلقاً على ذات االمعرفة إلى إجراءات عملية. ويبقى المعالج اآل

ستجابة إيجابية، وتساعد على إي عمل هذه التصرفات التي تستنبط السريري. وبعد ذلك يستكمل المعالج ف

واألنماط الدائرية  تطوير أنماط فريدة من نوعها من التفاعالت مع هذا الطفل، وباإلرتكازعلى هذه التفاعالت

.تجابةسمن الفكر واإل   

آهناعودة   

في بداية هذا الفصل، قمت بوصف الطفلة الصينية آهنا، التي قام باحتضانها زوجان من الوسط 

 الغربي، وهما سكوت و جويل. بعد وفاة والدة آهنا وجدتها، وكان والدها غير مرحب برعايتها

بدو يالعمر وهي تضع مولودتها آهنا، و كان والدها يشعر بالحزن عندما توفّت زوجته الصغيرة في

أنه حريص على نسيان الماضي، فقد تزوج مرة أخرى، واهتم بطفل آخر. ويقال أن جنس آهنا أثناه عن أن 

.يلبي مسؤوليته كأب  

كما خاض سكوت وجويل تجربة عالج الخصوبة الصارمة، ولم يتمكنا من تحديد شيء. كما أن 

هو الرقم الذي يمثل متوسط العدد من نجاب خمسة أطفال )وإئلة كبيرة، ويوافقان وبلهفة على كليهما من عا

نجاز ذلك، إلعدم مقدرتهما على  كلتا المجموعتين من إخوة سكوت وجويل(. كانا يشعران باألسى العميق

حتضنت مفهوم التبني على أنه تخٍل عن شيء، وعلى الرغم من التحذيرات من والدّي سكوت إوأيضاً 

ألجدادها بالتبني( بأن يكون التبني لطفل ليس من أصل وجويل، )تردد آهنا ولكن في نفس الوقت محبتها 

أوروبي أمريكي، ولم يكن طفالً رضيعاً، وكان تاريخ الطفل مجهوالً. شعر سكوت وجويل بالحيرة عندما بدت 

مكانهما إعور لمجرد أنهما ال يعرفان كيف بلدى الطفلة آهنا عدة مشاكل في تصرفاتها، ولم يكن هذا الش

ولكن لشعورهما بأنهما ال يستطيعان اللجوء آلبائهما لمساعدتهما في هذه المشكلة. وعندما مساعدة طفلتهما، 

أنا أقدم اآلن ما برز في ، ومحبطين وشعرا بالعجز أيضاً. وأتى سكوت وجويل للعالج، كانا متوتَرين جداً 

.التقييم والعالج وال سيما ما يتعلق  بالقضايا الثقافية  

  التميي 

جتماعية، والتاريخ الذي كن من أخذ معلومات عن التنشئة اإلكوت وجويل حتى أتمكنت قد قابلت س

ليم يعتبر غير ملحوظ. كان كليهما من أسرة سليمة، ولديهما كثير من اإلخوة، كما حصل كليهما على شهادة تع

يجابية، ولم يتمكنا من أن يلحظا أي ضغوطات في ماضيهما المشترك إجتماعية إستمتع كالهما بحياة إجيدة، و
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المرضي سليم )ماعدا فقدان جويل لجارتها بحادث مروري، التي تعتبر إحدى صديقاتها(. كما أن تاريخهما 

، وال يريدان ستمتع كالهما بصحة جيدة، ونفس الشيء كان في عائالتهما الممتدةإوخاٍل من األمراض، و

.بنتهما في منزل جميلإسوى إيواء   

حتضان طفلة صينية، أجابا وبسرعة أن أحداً أخبرهما بأنه إدما قمت بسؤالهما عن قرارهما في عن

يوجد العديد من األطفال الصينيين للتبني، وأن االنتظار لتبني أحدهم سيكون قصيراً. والحظا أنهما قد انتظرا 

أخرى. "نحن فقط نريد طفالً يتمتع بصحة جيدة، لم نكن  حتضان إلى وكاالتإا طلب لثالث سنوات عندما قدّم

لدان نهتم بأصل الطفل وجنسيًته، وأيضاً تعتبر الصين وروسيا من البلدان التي قيل عنها أنهما من أقل الب

.حتضان األطفالإإشكالية بشأن قضايا  " 

عن طريق سؤالي ثم بعد ذلك، قمت بالضغط عليهما أكثر في مسألة قرارهما إلحتضان طفلة صينية 

لى مسألة إنت متوقعة بالنسبة لهما، بالنظر لهما عن االعتماد العرقي وكان السؤال: ما هي القضايا التي كا

.دمج الثقافات؟ كانا ينظر أحدهما إلى اآلخر ولم يقوال الكثير  

أنها وأخيراً، قال سكوت:" كان تركيزنا على أن نحصل على طفل. نحن نعتقد أنها جميلة، وحقيقة 

طفلة صينية لم يكن لها أي عالقة". وهنا كانت المفاجئة بالنسبة لي، "كيف يمكن لثقافة الطفل أن تكون شيئاً ال 

صلة له بها؟" سألت نفسي، ولكن لهذه المرحلة قمت بالرد عليهما " إن الثقافة الصينية مليئة بالتقاليد وتعتبر 

ما أن تتعلما بعضاً منها، بما أن آهنا فتاة صينية." قلت هذا ساحرة بعض الشيء. من الممكن أن يكون مثيراً لك

بصوت لطيف جداً، ولكن كان سكوت قلقاً بعض الشيء معي. " في حقيقة أنها قامت بتكسير األثاث، أعتقد أن 

تفق معك مئة بالمئة، فثمة بعض المشاكل في أتاة صينية". تراجعت فوراً. "أنا هذا ليس له عالقة بأنها ف

."ها علينا البحث عن طريقة لنساعدها في هذه التصرفات أوالً تصرفات   

نتقلت بالحديث إلى الجمع القياسي للمعلومات، على سبيل المثال، متى بدأت كل مشكلة من إوبعد ذلك 

جعلها تتفاقم، أو هل كان وجويل ليساعدا في حل المشكلة، أالمشاكل السلوكية لدى الطفلة، ماذا فعل سكوت 

و مكان معين في اليوم يكون فيه التصرف السلوكي أكثر من غيره من األوقات أو حتى أقل. هناك وقت أ

وأخيراً، طلبت من األم واألب إخباري عن الشيء الجيد الذي كان يحدث آلهنا، وفوراً قامت جويل بالنداء 

ير المع، على آهنا بقولها: "مالكي الصغير، الشيء الجميل والمحبوب". وأضاف سكوت: "هي سالح صغ

لى هنا". ثم إواحدة باالنجليزية عندما أتينا  كما أنها تتحدث االنجليزية بطالقة. مع أنها لم تكن تتحدث وال كلمة

قلت أنا: "يا إلهي"، "األطفال مذهلون للغاية. تخيلوا أن تصبح آهنا متحدثة بلغتين في هذه السن الصغيرة". ثم 
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"حسناً، نحن لسنا متأكدين من مقدرتها على التحدث باللغة الصينية. لم  بدا الوالدان في حيرة من أمرهما وقاال:

.خجولة نتمكن من فهمها في بداية األمر. وقالت لنا الوكالة إنها فتاة جداً  "  

" دا سكوت وجويل بعد ذلك أنهما عالمة جيدة"، قلت ذلك وبأنها نابعة من خجلها، وهذا يعتبريبدو 

يجابية عن الطفلة آهنا. ثم بعد ذلك كررت وأكدت ما تعلمته إالتكلم بوضوح و ما أنهما استطاعاسترخاء كإفي 

بنة جميلة من أصل صيني وهي إولديكما اآلن أباً رائعين, كما حريصاً على أن تكونا أماً ومنهما: "يبدو أن كال

قتة، ولكن مرهقة في آهنا، التي لديها بعض التعديالت في مشاكلها التي تواجهها حالياً، التي ربما أن تكون مؤ

نفس الوقت". الحظ سكوت قائالً:" أنِت أول شخص يستخدم كلمة " مؤقتة" في حديثه لنا: ألن اآلخرين 

.أظهروا على أنهم يائسين ومكتئبين". وعندما استفسرت عن هذه المصادر، ذكر كالهما أنهما يقصدان أهلهما   

  بناء الحناسية

الصينيين قبل ذلك، ولكن لم يكونوا أكثر من عشرة أشخاص أو لقد قمت بالتعامل مع بعض العمالء 

عدد قريب من هذا العدد. لقد عملت مع العديد من المحتضنين بين األطفال من أعراق مختلفة، ولكن كان 

معظم األطفال من أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. كما أنني رأيت كثيرين من األطفال الروس. وكان ردي 

ستبطان. تخيلت ما يمكن أن يعني أن تنشأ في الغرب بناء الحساسية لديهم من خالل اإل ول هوفي المقام األ

األوسط، وتعيش مع عائلة ومجتمع بسيط وموّجه، وتقع في الحب وأنت في الجامعة، وتصبح وحيد الفكر في 

عمل نوع من أن تحصل على عائلة كبيرة )صدقوني، كان هذا مستمداً من تجربتي الشخصية(. لقد قمت ب

حتضان طفل، وتشمل السنوات الثالثة إوّجه عن سكوت وجويل ورحلتهما في أنواع التمارين يدعى التخيل الم

.حتضاناإل التي كانا ينتظران فيها مسألة   

لقد غضوا النظر عن أصل وعرق وجنسية الطفل ولم يعيروا ذلك أي إنتباه عند اختيار طفلتهما, 

ذا القلق، ثم أعربا عن قبولهما نتظارهما هإ. ونتج عن ذو أصل ومعدن طيبوذلك ألنهم أُناس محترمون 

حتضان، وكان لديهما بعض التحفظات عن كون الطفلة آهنا من أصل حتضان أول طفل تقترحه وكالة اإلإب

طالق، وأنا أتذكر أنني ية أي هوية عرقية في آهنا على اإلصيني. كانا يعارضان العنصريين: لم يتمكنا من رؤ

قية من أجل تحقيق أقصى قدر فكرت في أن يكون عملي من أجل مصلحتهما في التعّرف على هوية آهنا العر

مكانات لها في أن تكون بصحة جيدة، وعلى أسس متينة كونها طفلة صينية أمريكية، وكذلك عندما من اإل

 ً .تكبر أيضا    
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نتقل جل إأنه  مستويات عدة، كماكنت أشعر بالكثير من العطف والشفقة على جويل وسكوت على 

حتضانها أيضاً. فهي مولودة ألم متوفية، وقضت أول ثمانية عشرة شهراً من حياتها إنتباهي إلى آهنا ورحلة إ

مع جدتها التي كانت لطيفة، ولكن كانت مريضة أيضاً. كما أن والد آهنا لم يهتم بها ورحل عنها، وبعدها بدأت 

ختار والدها أن يعيش مع إوإنما آلهنا أيضاً. وبكل األلم  بيها. ليس فقط لوالدة آهنا،أشعر بالحزن بعد فقدانها أل

يات نتقلت لتعيش في الوالإمن الممكن أنه لم يعرف أن آهنا  عائلة أخرى ويبعد آهنا عن حياته كلياً. في الواقع،

مكاناً نظيفاً وفعاالً أيضاً، وقام  نتقلت للعيش في دار األيتام الذي قيل أنه كانإالمتحدة األمريكية وبعد ذلك 

 ً .كيف أنها استطاعت التأقلم مع فقدانها لجدتها برعايتها كثيرون ممن يهتمون باأليتام هناك وكان غير واضحا   

حتضان أن آهنا كانت تتلقى رعاية جيدة، ولكن ال يوجد أي ضمان مجٍد في وأكدت بعد ذلك وكالة اإل

ان أن يكون واثقاً من أن هذه الطفلة التي تبلغ من العمر ثالث سنوات كانت هذه الحالة، وال يمكن ألي أحد ك

نتقلت للعيش مع زوجين صغيرين في السن من أصل إاأليتام. ثم ر ى معاملة حسنة عندما كانت في داتتلق

أوروبي أمريكي، وقد أتت هذه الفتاة وعبرت المحيط لتعيش حياة جديدة، بها روائع جديدة ومشاهد جديدة 

وطعام لذيذ ولغة جديدة أيضاً. كنت أتساءل كم من المتغيرات يمكن لهذه الطفلة أن تحدد في حياتها. وماذا كان 

حتضان طفلة، ولكن في نفس الوقت يشعران ببعض إنها هذان الوالدان الحريصان على شعورها عندما أحتض

ديهما بشرة فاتحة اللون بخالف ما كان التوتر. وكانا يتحدثان معها باالنجليزية وكانا أطول وأنحف قامة ول

.عليه من كانوا يعتنون بها من قبل  

نطباع كان لديها عن هذه البلدة الجديدة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى رحلتي األولى إأتساءل ما هو أول 

بع سنوات ودخلت السنة لى واشنطن، عندما كان عمري سإنوب الواليات المتحدة األمريكية الخاصة من ج

بتدائية حتى أتعلم االنجليزية. لقد فعلت هذا ولكن ليس من دون الكثير من الهروب من ذاكرتي نية اإلالثا

وتجنب البكاء حين أشتاق إلى جدتي وإلى ضحكتها، وإلى فطورها الرائع الذي كانت تحضره لي كل صباح. 

لطويلة التي قطعها أصبحت حساسة جداً لتجارب كل شخص في هذه الحالة، كما عكست ذلك في المسافة ا

هذان الزوجان حتى يصال إلى باب منزلي، مرة أخرى، كثير من التوقعات وكثير من األمل. وفي ذات 

.اللحظة، شعرت أنني انتقلت من المرحلة الثانية من االستجابة  

 الحصول على المعرفة بطريمة منؤولة

عتماد العرقي أيضاً اإل ينية واألمريكية الصينية، وعنلقد قررت أن أقرأ عن العوائل الص

)واستشهدت بالعديد من هذه الكتب في هذا الفصل(. كما أنني إتصلت بإحدى صديقاتي الصينيين األمريكان، 
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جتماعية، قمت بمشاركتها في بعض الحاالت التي مّرت علي، ووّجهت لها دعوة لتناول طعام إوهي أخصائية 

الذين هاجروا مع أهلها الى الواليات المتحدة األمريكية عندما الغداء سويّاً. أردت أن أستمع إلى تجاربها مع 

كانت في الخامسة أو السادسة من عمرها،أردت أيضاً أن أعرف أكثر عن أهلها ومدرستها وهويتها األمريكية 

الصينية،التي تعتبر هوية مزدوجة الثقافة، وأكثر من ذلك. جلسنا لتناول الغداء لمدة ثالث ساعات، وتحدثنا 

العديد من التجارب المشتركة والفريدة من نوعها. لقد ذكرتني بأحد الكتب الذي أوصيتها بقراءته من قبل،  عن

(، لقد قرأته واستطعت الغوص إلى مستوى أعمق 199و كان اسم الكتاب تتشبّث بك الروح فتسقط )فاديمان؛

صديقتي جويس، )وتشونغ في السابق(  لهذا المعنى هذه المرة. وكان ما قرأته هو مصدر إلهام لي حقاً، وكذلك

المطاف، كانت الدرجة الثالثة واندمجت الحساسية والمعرفة، واألفكار المثيرة والمخططات أيضاً. وفي نهاية 

.ستجابتيإمن    

:تطوير الكفاءة النشطة  

نتمال من المعرفة إلى النلوكاإل  

لها، كان ذلك واضحاً في تشبثها بوالدتها تسبب لقائي األول بالطفلة آهنا في خلق بعض التوتر والقلق 

بنتها في الدرج، إ. لقد رأيت إحباط جويل وهي تحمل لى مكتبيإضطرت والدتها لحملها حتى تدخلها حتى ا

.والحظت ذلك في صوتها عندما كانت تتحدث معها وتؤكد على أنها أكبر من أن تحملها   

يل لطلب آهنا لها في أن تحملها، ورغم كان إحباط وهيجان جويل واضحين جداً، ولكن رضخت جو

.ذلك كانت آهنا تخنقها بعناقها لها حول رقبتها   

بالنظر فقط في بداية األمر، كان ستقبلت آهنا وقمت بمصافحة يدها واإلنحناء برأسي لها. وتواصلت معها إ

كتبي حتى تتمكن من ستخدمت نبرة صوت خفيفة معها. وجعلتها تلقي نظرة حول مإتصاالً متقطعاً، كما أنني إ

تصال إث كيف ما تشاء. ولم تكن تريد أي مكانها أن تتحدإا تريد أن تفعل. وأخبرتها أنها بمعرفة ما أعجبها وم

لفظي في لقائنا األول. ثم طلبت من والدتها أن تنزلها من يدها عندما رأت األلعاب في مكتب العالج عن 

المكان في هدوء وأومأت عندما قالت لها والدتها إنها سوف طريق اللعب. ثم بعد ذلك بدأت آهنا باستكشاف 

تنتظرها في الخارج. يبدو أن آهنا قامت بعمل تعديل سريع في بيئتها الجديدة، وأخبرتني جويل الحقاً أنها 

.كانت مصدومة عندما لم تلحق بها آهنا للخارج ولم تبدأ بالصراخ والبكاء  

والتقاط كثير من األشياء وتقوم بفضول، وتقوم بلمس  وبعد أن مشت قليالً داخل الغرفة، تبحث

لى مكانها مرة أخرى، بدا أن آهنا تجمدت في مكانها عند رؤيتها لصندوق الرمل المملوء بالرمل إعادتها إب
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األبيض السلس. وقامت بوضع يدها تلقائياً داخل الصندوق وانتظرت أن يقول لها اآلخرون شيئاً حتى تبدأ 

وكان شرحي لهذا الموضوع هو أن آهنا تستطيع أن تضع المنمنمات في الرمل وتقوم بخلق باللعب بالرمل. 

"عالم". وأضفت أنها تستطيع أن تستخدم قدر ما تستطيع من هذه المنمنمات وقدر ما تشاء، وال توجد هناك 

الصينية وقامت طريقة صائبة أو خاطئة لبناء "عالم". ثم بعد ذلك قامت آهنا بالتقاط مجموعة من التنانين 

بتشكيلها على الرمل، وعمل خطوط مستقيمة، وعمل صناديق، وأخيراً قامت بعمل دوائر كبيرة وصغيرة. 

كانت النتيجة األخيرة لعالمها األول هو عبارة عن دائرة مع مجموعة من التنانين الصينية، وقناعين، وقطع 

الرمل عندما أخبرتها بأن عليها الذهاب. ثم ذهبت  من البلورات الجميلة الشاحبة اللون  ثم عانقت آهنا صندوق

.صطحابهما إلى الخارجإرة أخرى. كما أنني قمت بعد ذلك بلي مإوالدتها جرياً ولم تعاود النظر  إلى يدي   

وفي المرة الثانية التي أتت فيها آهنا، قامت بالمشي بخط مباشر إلى صندوق الرمل، وأخذت التنين 

ه على الرمل، وعمل أقنعة، وبلورات باهتة. في هذه المرة، قامت بعمل دائرة حمراء الصيني حتى تقوم بتشكيل

حول األقنعة ووضعته بشكل مائل عن األقنعة األخرى، ثم أضافت األشجار )ووضعت األحجار أيضاً ولكن 

في وقت الحق( حول القناع الثاني وقامت بعمل خطوط بإصبعها في منتصف الوعاء الرملي لتقوم بعمل 

عالمة. كنت مفتونة بهذه العالمة، وتصفحت االنترنت قليال ألرى األحرف واألشكال الصينية. كنت متحمسة 

 ألرى أنها رسمت العالمة الدالة على "األم" بين القناعين. ثم وضعت آهنا التنين حول الوعاء الرملي 

والبلورات المضيئة ستمرت هذه المسرحية مع األقنعة والتنين والكتابات باالصبع على الرمل إ

واأللوان الداكنة ألربع جلسات أو أكثر. وفي ذلك الوقت، إستطاعت آهنا أن تنظم وقتها خالل الخمسين دقيقة 

التي تقضيها معنا، وتتوقف عن اللعب بعشر دقائق قبل انتهاء الوقت حتى تتمكن من استكشاف أماكن أخرى 

ستخدام ساعة، وتنظيم إالعادية في "معرفة الوقت" بدون  رفي الغرفة. لقد فُتنت وأنا أالحظ قدرات آهنا غي

تبقى وقتاً قليالً حتى تتمكن من وقتها حتى تتمكن من أن تستغرق وقتها في صندوق الرمل، وبعد ذلك 

.عتقد أنها طّورت هذه القدرات من الوقت الذي قضته في دار األيتامأستكشاف بقية الغرفة. إ  
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( 1.1الشكل ) 

نتباه آهنا دمية صينية صغيرة على السرير. يبدو أنها لم إالثانية التي استطاعت أن تجذب كانت اللعبة 

ستحمام. ثم إرير وطاولة لتغيير المالبس وحوض تصدق عندما أخبرتها أن الدمية لديها كرسي مرتفع، وس

ذهبت ألحضر الحوض مع ماء دافئ وصابون. نظرت آهنا بحذر حول الغرفة وبعد ذلك وضعت إصبعها في 

ستحمام الدمية بدا مقلقاً، وشيئاً قهرياً إاإلذن بعمل حمام للدمية، كما أن الماء بسرعة، لتتأكد أنني أعطيتها 

لبستها أبس الدمية بحذر، وجعلتها تستحم ومال ومخيفاً أيضاً. كانت آهنا في حالة صمت كامل، وقامت بخلع

ة في الحقيبة أيضاً. قامت آهنا مالبس النوم. كانت هذه الدمية بمالبس صينية، كما كانت توجد مالبس غربي

ستخدام هذه المالبس بالتبادل، معتمدة على ما سوف تعمل بهذه الدمية. وبعد أن نامت هذه الطفلة "اللعبة" إب

م حمراء زاهية اللون. وعندما قامت آهنا بإطعام الدمية، أو أخذها الى المنتزه، ألبستها ألبستها مالبس نو

.اللباس الغربي. وفي نهاية العالج، توقفت آهنا تماماً عن خلع مالبس الدمية وألبستها المالبس الصينية  
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( 1-2الشكل ) 

وبعض الفساتين آلهنا، على أية حال، كنت قد نصحت جويل بشراء بعض مالبس النوم الصينية، 

.وفرحت جدا عندما لبست مالبس النوم الجديدة، كما لبست الفساتين عند ذهابها لالحتفال   

كنت أقابل سكوت وجويل شهرياً، وفي البداية كنت أشجع صبرهما وأخبرتهما بأن آهنا تستخدم 

طرأ عليها في البلد الجديد  العالج بشكل جيد وأن المشاكل السلوكية بدت متعلقة بشكل واضح بالتحول الذي

الذي تعيش فيه اآلن، والثقافة الجديدة، والعائلة الجديدة أيضاً. ثم أوضحا لي بعض القلق ألن آهنا بدت وكأنها 

"تلعب فقط" معي، ثم قمت باعطائهما بعض الكتب ليقرآعن العالج عن طريق اللعب وشرحت لهما مرة 

.جيداً جداً  أخرى أن العالج عن طريق اللعب كان عمالً    

بعد ذلك، قمت بوضع كل مشاكل آهنا السلوكية في سياق معين على أن تقوم بتقويم سلوكها بنفسها. 

نطوائها، وأن وأخبرتهما أن كونها تبلل الفراش ولديها مشاكل في التغوط أثناء النوم هي عالمات مفهومة إل

في  المؤقت، الذي عادت إليه سابقاً، سلوك أقل نتقالها أدى في المقابل إلى تراجع نموهاإالتوتر الناتج عن 

عتناء مبدئي في والديها )نوع من أنواع إعادة تربيتها(. وأخبرتهما أنه بناء إالتحكم، وفي نفس الوقت آثار 

جبار السجناء على القيام بالعادة السرية عند األطفال أمر طبيعي جداً، إعلى األبحاث الحالية أن السلوك ب

غ ذروته عند سن معينة وهو ثالث إلى خمس سنوات. وهذا ما جعل سكوت في بداية األمر حائراً ويبدو أنه يبل

وقال مبتهجاً: " حسناً، يبدو أنها على نفس الطريق مع هذا السلوك". وقلت لهما إنه لن يكون من غير المألوف 

ويجب عليهما إخباري إذا قامت لى النوم لتشعر بالراحة، إتقوم بالعادة السرية ألنها جنحت لهذه الطفلة أن 
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بفعل العادة السرية في مكان عام. أحست جويل بالذل عندما قلت هذا. ثم أكدت لها مجدداً وعلى الفور أنه 

لهاء، كوضع أشياء في يد الطفل ليلعب بها )كالطين ستراتيجيات اإلالكثير من األطفال المتجاوبين إل يوجد

لتشجيع لتغيير الموقع وعمل نشاطات بدنية وما إلى ذلك. بعد ذلك، بدا اليدوي أو الكرة مثالً(، فضالً عن ا

والدا آهنا مطمئنين، والحظا أيضاً أن آهنا قد قامت  بمشادّات أقل من قبل مع األطفال في المدرسة منذ أن 

.بدأت العالج )على الرغم من أن هذا من الممكن أن يكون عن طريق الصدفة(   

ض األفكار األخرى عن الصعوبات التي تواجه آهنا في هذا الوقت. لقد أعطيت سكوت وجويل بع

وقلت لهما إنه على الرغم من أن آهنا قد فقدت والدتها التي أنجبتها في الوالدة، ولم تتعرف عليها من قبل، 

دها األم( وتحول بعد ذلك ومن األرجح أنه على مستوى الالوعي، فقد وضعت الحدود على والدتها )وعلى بل

بنة مهذبة ومبدعة وذكية أيضاً، إثم نصحتهما وقلت لهما إن لديهما حتضنتها. إلى والدتها التي إئها وال

ستطاعت التكيّف مع الحياة الجديدة كابنة ألم وأب )بمعنى القائمين على الرعاية من كال الجنسين(، وبلد جديد إ

وحيوانات أليفة جديدة ورتابة جديدة في األكل ونظام حياة جديد وطعام جديد، وأساليب تفاعلية بين األطفال، 

هتمام من نتزاع اإليات الهائلة، ووجدت طرقاً إلوسماع رواية قبل النوم أيضاً. لقد تحملت كثيراً من التحد

خسائرها الكبيرة. كما أنها وضعت اآلخرين كما كانت ربما تحاول مساعدة نفسها مع مخاوفها، وقلقها و

افة إلى أن ج وهي "اللعب بها" وانخفضت مشاكلها السلوكية بناء على ذلك. باالضستراتيجية جديدة للعالإ

شكلة ستراتيجيات األبوة واألمومة يمكن أن تساعد في زيادة أو انخفاض المإسكوت وجويل تعلما أن 

ل مع بداعية الخاصة جعل العمابعة المشورة وتوليد التدخالت اإلستعدادهما لمتإالسلوكية. كما أن رؤيتهما و

 ً .هذين الزوجين مبهجا   

وقمت بعد ذلك بنصح والدي آهنا على نظام نوم معين على األخص، أن ال يجعال آهنا تكثر من شرب 

ستراتيجية في السلوك بعد إحالتهما إلى الفحص الطبي مع د العشاء. ووجهت انتباهي لهذه اإلالمشروبات بع

على مشكلة بدنية. وقام الطبيب  بول أثناء النوم ال تدلطبيب مختص في األطفال حتى نتأكد من أن مسألة الت

ً إب .عطاء آهنا نظاماً صحياً نظيفا   

عندما بدأت بالعمل مع سكوت وجويل على وضع حد بشكل عام، وخصوصاً حول منع المشروبات 

ألكبر، بعد تناول العشاء، كانا غير مرتاحين جداً. ال يريدان أن يريا آهنا غير سعيدة، وبالنسبة للجزء ا

إعطائها أي شيء تطلبه. أخبرتهما أنني أتفهم ذلك جيداً أنهما يريدان أن تشعر آهنا أنها مرتاحة ومرضية، 

ولكن أكدت لهما بأن وضع حدود معينة لألطفال أمر مهم جداً للتطور العاطفي للطفل تماماً كأهمية التغذية 

والدتها بدأت في وضع حدود معينة لها والتزمت  للنمو الجسدي. ببطء ولكن بثبات، وبعد ذلك، وجدت آهنا أن
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بها )بدالً من االستسالم مرة واحدة لها، هكذا اشتكت لي آهنا وقالت(. وبعد ذلك رضخت آهنا إلى شرب 

العصير مع تناول العشاء، ثم الذهاب الى دورة المياه قبل وقت نومها. ومع محاولة جعل نظام وقت النوم 

بتشجيع الوالدين على منح آهنا حماماً دافئاً قبل الخلود إلى النوم، ثم بعد ذلك قراءة ممتعاً أكثر من قبل، قمت 

قصة قصيرة قبل النوم. ثم أخبرني والدا آهنا أنهما يجعالها تستحم بالكامل ولم يدعاها فقط أن تأخذ حماماً 

حتمال صابون إل فقاعات دافئاً. والسبب هو أن طبيب األطفال قد حذرهما من السماح للطفلة بعمل حمام فيه

حدوث التهابات أثناء التبول عند الجلوس في حوض االستحمام. وقلت لجويل أن بإمكانها وضع آهنا للعب في 

حوض االستحمام )بال فقاعات( مع العاب خاصة لوقت االستحمام وغسلها بالصابون عند انتهائها من اللعب 

بهذا األسلوب كثيراً قبل الخلود إلى النوم. وأصبحت وقبل الخروج من حوض الستحمام. لقد أعجبت آهنا 

 ً .تذهب الى النوم وهي مسترخية تماما   

ار لقراءة أقترحت عليهما أيضاً قراءة قصص وقت النوم، وأصبح سكوت وجويل يتبادالن األدو

التبني هنا عن قضية هتماماً في أن أخبرهما أن يقرآ كتباً من الممكن أن تخبر آإالقصص لها. وكنت أكثر 

ختالفات لون البشرة. في إعب آهنا أنها تهتم قليال بمسألة ختالفات العرقية. لقد تعلمت من خالل لالعالمية واإل

الواقع، عندما طلبت منها رسم شخصية، قامت برسم فتاة صغيرة جداً لها شعر أسود وقمحية البشرة. لقد 

( تماماً كالذي فكرت فيه. أتذكر أنها وضعت طرف نظرت إلى جميع األلوان البنية قبل أن تجد )ما تفكر فيه

القلم عند ذراعها حتى تقرر ما إذا كان اللون صحيحاً. وعندما طلبت منها أن ترسم صورة حركية لعائلة )مثالً 

كرسم صورة لها ولعائلتها وهم يفعلون شيئاً سوياً( فقد رسمت لون سكوت وجويل باللون الخوخي الفاتح 

.ختالف لونيهما قبل ذلك(إعاً جداً مع أنهم لم يعلّقا على هذا الشيء رائ)ووجد سكوت وجويل    

وكما الحظت سابقاً، فان سكوت وجويل لديهما عمى ألوان بالنسبة لتراث آهنا الصيني الذي رأيته 

ى أهمية مناقشة آهنا في موضوع يدل على النوايا الحسنة ولكنه مضلل بعض الشيء. ثم أكدت لهما عل

وبلد مولدها وبشرتها الفريدة من نوعها وفي النهاية، تعليم آهنا عن تاريخ بلدها الغني وعاداته حتضان اإل

الصينية. كانا مترددين قليالً في بداية األمر، ولكنهما سمعا بنصيحتي ووجدا أنفسهما مستبعدين من الثقافة 

ما الخاصة بأن يوظفا معلماً صينياً التي لديهما والتي كانا ينظران إليها على أنها شيء عرضي. وكانت فكرته

تصال آهنا مع إانت الفائدة الجانبية من هذا هو لتدريس آهنا حتى يتأكدا من أن ال تنسى آهنا اللغة الصينية. وك

يجابي وبالغ ويعتبر قدوة لها، الذي بإمكانه إخبار آهنا عن "بلدها القديم" فضال عن كونه في إشخص 

ستشار سكوت وجويل هذا المعلم عن األعياد المهمة والتقاليد. وقد قاما بعمل إ. وقد لواليات المتحدة األمريكيةا



76 
 

تحوالً كبيراً وتوصال إلى الهدف من طفلة ذات ثقافتين التي من الممكن تقدر مساهمات الوالدين وخلفيات 

ً التبني. ولتحقيق هذا الهدف، فقد نصحتهما بأن يقّربا آهنا ويعرفاها على أصولها الوسط غ .ربية أيضا   

لى البيت لغزاً على شكل خريطة ووّجه آهنا على منطقة الواليات المتحدة إبعد ذلك، أحضر سكوت 

اها سوياً. وبقي سكوت األمريكية. كما أمسك بطائرة لعبة وسوف يتبع معها كل رحالتهما العائلية التي خلق

تطّور آهنا. أصبحت آهنا قّرة أعينهما ونظرا نتهاء العالج، وأعطياني تقارير عن إتصال بي بعد إوجويل على 

لى الواليات إا بعد أن أتت آهنا للمرة األولى إلى الماضي في ذهول، وعلى الصعوبات الحادة التي واجهتهم

لى الغرب األوسط مجدداً، مسقط إنتقل سكوت وجويل أخيراً وعادا إدة األمريكية. وفي نهاية األمر، المتح

قتراب من عائالتيهما األصليتين من خالل كل الشرقي ومعهما حل قوي لإل الساحل رأسهما، وغادرا

.المعلومات التي اكتسباها عن الصين، واالزدواج الثقافي الحقيقي، ومسألة التثاقف   

 قضايا محددة في العالج عن طريق اللعب عبر اليمافات

وكما لوحظ في الفصول األخرى من هذا النص، فقد كانت هناك ندرة من التوجيه الملموس في 

ن المعالجين عن طريق اللعب وكغيرهم من الكثيرين إاللعب عبرالثقافات. على كل حال، العالج عن طريق 

ناقشة المتتابعة من المهنيين في مجال الصحة العقلية، عليهم التعرف على أهمية قضية الثقافات وتشجيع الم

.ستبطان إضافي والمحادثة للقيام باإلجراء المقترحإلقد أعددنا هذا الكتاب للقيام  بفيها.    

وبخصوص العالج عن طريق اللعب، هناك طرق واضحة لنتأكد من أننا حافظنا على الكفاءة في 

ن ناقشت المستويات الثالثة من أ التركيز عبر الثقافات عند تقديم خدماتنا. وسابقاً في هذا الفصل، فقد سبق لي

ذه الثالث ستجابة الضرورية لتطوير الكفاءة عبر الثقافات عند المهنيين في الصحة العقلية. توّجه هاإل

نشاء مكتب العالج عن طريق اللعب عبر الثقافات، وكما يحث المعالجون على تطوير المستويات التوجيهية إل

.كسب المعرفة وبالتالي إلى أخذ االجراءات الالزمة البصيرة والحساسية، التي تقودهم الى   

  األلعاب

يستخدم المعالجون عن طريق اللعب األلعاب لتحسين هدف العالج وتعزيزه. كما يحافظ كل معالج 

جاد عن طريق اللعب على قائمة منظمة ومصنفة وقائمة هادفة من األلعاب التي تكون قائمة على العمر 

نضباط من أجل تحقيق أغراض مختلفة: كاأللعاب التي تثير التعبير إوالثقافة. وتم اختبار األلعاب ب والجنس

نتباه األطفال تجلب اللعب إريق اللعب، والأللعاب التي تصرف الرمزي عادة ما يستخدمه المعالجون عن ط

ب العالج عن طريق اللعب. وهذا ال العشوائي العام، واألطفال األكثر تحفيزاً عادة ما يكونو أقل طلباً في مكت
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يعني أننا نقول إن اللعب العشوائي العام ليس مفيداً لألطفال في حد ذاته، ولكنه ربما يكون أقل قيمة في العالج 

.عن طريق اللعب. و يكون هناك أيضاً أسباب عملية ومرغوب فيها جداً لعدم تشتيت أو تحفيز األطفال أكثر   

لى إل عن طريق الرموز والتعبير تؤدي إن األلعاب التي تثير التواص حسب تجربتي أنا شخصياً،

الفائدة العظمى، لذلك أنا أولي اهتماماً خاصاً لأللعاب التي تستطيع أن تعمل تطبيقات وفيرة. على سبيل 

ن تستخدم لتشير إلى المثال، تمثال الحريق المصغر لديه سعة رمزية كبيرة واستخدامات كثيرة، فهي يمكن أ

لى الدفء أحياناً، أو الرعاية أو تدل على قوة من إء جنسي أو التدمير أو أنها تشير ثارة أو شيالخطر، أو اإل

لعب أكثر قوى الطبيعة. وهذا نموذج مصغّر ذو فائدة كبيرة يمكنك أن تستخدمه في مكتب العالج عن طريق ال

ستخدام شخصية إمو" السمكة، أو تحركة كشخصية "نيستخدام شخصية رسوم مإمن أي شيء آخر، فمثالً 

"الرجل العنكبوت" وبالرغم أن هذه األشكال هي جزء من الثقافة الشعبية، ويستمتع األطفال كثيراً باللعب بها، 

ول إن إال أن هذه األلعاب يتم إبتكارها لتتمحور حول القصص الجاهزة لهذه الشخصيات. أنا ال أعني أن أق

 ستخراج الشخصيات من القصص المزعومة، ويمنحهم خطوط القصصإبعض األطفال لن يتجرأ على 

ستثناء في العالج وليس القاعدة. والمهمة بعد ذلك هي تحديد الفرص بعناية األصلية تماماً، ولكن هذا هو اإل

.للتعرض والتعبير   

د ستخدام الرمل معتادون على المنمنمات. على أية حال، يوجإالذين يعالجون عن طريق  إن هؤالء

ة مرهقة. ستخدام الرمل للعالج، ويعتقدون أنها عمليإن عن طريق اللعب لم يتدربوا على كثيرون من المعالجي

ستخدام الرمل في العالج يعلمون أن المنمنمات يجب أن تصنف وأن يحافظوا عليها إأما الذين اعتادوا على 

مثال إلى عصور ما قبل التاريخ والبرية في حالة جيدة. كما أنه يمكن تصنيف مملكة الحيوانات على سبيل ال

وحديقة الحيوان والمزرعة والحيوانات األليفة، كما أن الكائنات البحرية لديها العديد من السالالت المتنوعة 

 ً .التي يمكن جمعها معا   

ومن أجل إكمال في هذه الفئة المعينة، يركز المعالجون عن طريق اللعب عبر الثقافات على 

تي تكّون نموذجاً لثقافات أخرى ويستطيعون التعرف على المعاني المميزة التي تكتسبها الحيوانات ال

الحيوانات في مختلف الثقافات. فمثالً، في اليابان ال يعتبر الثعبان من المخلوقات المخيفة، فهو يعبر عن 

نها مثال على الموت في الحكمة، كما يعتبر البوم مثاال للحكمة في الثقافة األوروبية، ويراها البعض على أ

الثقافة األمريكية المحلية. كما أن االغوانا تستحضر الخوف في الكثيرين من األطفال الصغار الذين يعيشون 

في المناطق االستوائية: على أية حال، تعتبر البطة مثاالً على اللعب المشترك في المكسيك. إضافة الى ذلك، 

تحديداً  ببعض الثقافات. على سبيل المثال، عندما يفكر الناس في توجد هناك بعض الحيوانات التي ترتبط 
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أستراليا، يتبادر إلى أذهانهم حيوان "الكنغر" ودبب الكواال وكالب الدونغو. كما تعرف الصين بدبب الكواال 

أيضا، وتعرف أالسكا وكندا الشمالية بالدبب القطبية. كما أن مسقط رأسي وهو االكوادور يعرف بالسالحف 

.الكبيرة وتسمى "سالحف الغاالباغوس" في المنطقة التي تعيش فيها   

توجد هناك فئات أخرى من المنمنمات تستحق التفكير المتساوي فيها. فمثالً، تعتبر الهياكل العظمية 

مهمة لالستكشاف، فالصين لديها معابد وأكواخ خيزران. ولدى بعض المجموعات في منطقة أمريكية محلية 

العرق ومنازل طويلة الشكل. وهذه القائمة بال نهاية لها. علينا أن نتأكد أن مجموعتنا تحتوي على  الخيم ونزل

ستطاعتنا وأن تكون ثقافاتها متنوعة ووفيرة. وكلما زاد نطاق المنمنمات إالعديد من التماثيل للعالم بقدر 

ط والمعالجة أكثر وتستطيع أن سقاعب، زاد احتمال تحديد الهوية واإلالمعروضة في العالج عن طريق الل

تأخذ حيزها بشكل جيد. كما أنه يجب أن يحتوي مكتب العالج عن طريق اللعب على كمية كبيرة من التماثيل 

المرئية عن التنوع الثقافي على قدر االمكان. باالضافة الى المنمنمات، عليهم تقديم عناية خاصة بمجموعة 

لعاب حتى يتمكنوا من اقتراح لغات مختلفة والعديد من االفكار الدمى لديهم و الكتب والتسجيالت واأل

التصويرية. هناك العديد من كتب األطفال التي تمت كتابتها بلغات مختلفة وتصّور األطفال بالوان بشرة 

مختلفة. وعندما تتوفر اآلالت الموسيقية، فمن المهم أن تشمل مجموعة واسعة ويجب أن يكون ذلك نداء 

الموسيقية وكثير من اآلالت الموسيقية األخرى. ومن  "مراكس"لطبول والمزامير واالوتار واآلت عالمياً، كا

المؤكد أن الطبول تتمتع بشعبية كبيرة في كثير من الثقافات وال زالت تستخدم في كثير من المجتمعات 

.المختلفة حتى تخلق أصواتاً ثقافية مميزة وبدائية   

( بتحفيز األطباء النشاء أجواء تعكس التراث الثقافي 2000العام )كما قام كانينو وسبورلوك في 

ضافة بعض الدمى عند العمل مع نتباه إلشا أن عليهما أن يولي األطباء اإللطبقات عمالئهم المختلفة. كما ناق

بمناقشة طعام األطفال المفضل األطفال الذين لديهم عائالت كبيرة ممتدة وتشاركهم حياتهم. كما أوصيا 

حتفال بأعياد ميالدهم واألبطال والبطالت أيضاً، والموسيقى في محاولة لفهم السياق الثقافي للطفل. كما اإلو

( بتزيين عيادتهما بمجموعة من الخرائط والملصقات التي تكون مألوفة 1998قام انكالن وهيرون في العام )

د برسالة ثابتة لألطفال وتخبرهم أنه مرحب لألطفال الذين يزورونهما في العيادة للعالج. تبعث كل هذه الجهو

.ختالفاتهم وتشابهاتهم لها قيمةإم، وأن األطباء يقدرونهم وأن كل به   

 سلوثيات وإجراءات المعالج
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إن السلوكيات الشخصية للطبيب المعالج تعتبر شيئاً أساسياً لعبور الكفاءة الثقافية. كما أن حالة الطفلة 

بادل بين حترام الرسمي المتالصيني يميل الى إعطاء أهمية اإل وهي أن الشعبآهنا قد أوضحت هذه النقطة، 

نحناء الرأس وهو بمثابة الشيء المألوف، ويعود ذلك لقضائها إمكان آهنا أن تميّز إالناس. وكنت أعلم أنه ب

حنائي نإلحركة الخفيفة التي قمت بها وهي بعض الوقت في الصين في بداية عمرها. من الممكن أن تكون ا

برأسي لها عند مقابلتها ألول مرة، جعلها تشعر بأنها أكثر أماناً مما يمكن أن تلقاه في مكان آخر. وأخبرتني 

بالنسبة آلهنا. و بما أن هناك والدتها أن جلوسها بمفردها معها لفترة قصيرة بعد أن قابلتها شيء غريب جداً 

أن أكون أكثر هدوءاً عندما قابلت آهنا. وانتبهت على  حتراماً يلتزم به الناس في الصين، فقد حافظت علىإ

نبرة صوتي، ونمط التعبير الذي استخدمته معها، وأيضاً حركاتي البدنية. وجلست بعد ذلك بهدوء عندما كانت 

تلعب، وقمت بنقل القبول والهدوء في المكان. أعتقد أن هذا كان له تأثير على الطفلة آهنا، وشعورها باألمان 

.غريب مع شخص   

وكما ذكر في السابق، فقد اكتسبت بعض المعرفة من حالة آهنا عن طريق القراءة واستشارة بعض 

الزمالء أيضاً. ثم بعد ذلك قمت بتطبيق هذه المعرفة من خالل أحداث محددة، كشراء المالبس الصينية لدميتي 

وك والسكاكين المستخدمة في الصينية، ووضع األعواد الصينية المستخدمة في األكل مع المالعق والش

اللعب، وقراءة بعض الكتب عن االزدواج الثقافي، وتحفيز سكوت وجويل لشراء مالبس صينية تقليدية للطفلة 

آهنا، وأن يخبرا آهنا ويجعالها ترى تاريخ هجرتها) مع استخدام خريطة و طائرة(. باالضافة الى ذلك، جلب 

تخسر لغتها األولى وهي اللغة الصينية. كما قاما بتعزيز العالقة بين  والدا آهنا مدّرساً خصوصياً لها حتى ال

أسرة المعلّم وأسرتيهما. فهما يتشاركان في الطعام والتنزهات. غير أن سكوت وجويل قرآ كتاباً عن الصين و 

جودة في الثقافة بدآ بتقدير االزدواج الثقافي الموجود لدى طفلتهما، بدالً من تجاهل التقاليد والقيم الغنية المو

الصينية. كما قام جميعنا أنا ووالدا الطفلة بمناقشة عملية التثاقف مع آهنا بشكل مباشر، ولم نعد نتجاهل لون 

.بشرتها، بل كنا نحتفل بها ونقدرها   

عمال المهمة فترة عالجها. حتى أنها مثّلت آهنا كثيراً في كثير من األ لى ذلك، فقد ساعدتناإإضافة 

وجويل في هذه الطقوس  لصينية في "عالمها الرملي" وفي النهاية قالت لها وداعاً. وقد شارك سكوتوالدتها ا

لى ذلك، فقد قرأ سكوت وجويل إلى عائلتها الجديدة. وإضافة إنتقالها إلى مساعدة آهنا في ظروف إالتي تهدف 

آلهنا. وأخبرا والدة  بتها الحياةعدة رسائل أرسلت إلى والدة آهنا المتوفية وفي هذه الرسائل شكروها على ه

نجبتها أنهما تمنّيا ودعيا هللا أن يرزقا بطفلة تماماً مثل آهنا، وكم كانا ممتنين ورحبا بها في حياتهم. أآهنا التي 

ثم بعد ذلك أخبرا والدة آهنا عن التربية الخاصة وأسرتهم الممتدة وكيف أنهما يأمالن في العودة إلى منطقة 
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ا البلدة التي نشآ فيها حباً جماً. وفجأة، تعهدا بأنهما سوف يزوران في يوم من األيام ألنهما أحبّ الغرب األوسط 

هذه الصين مع آهنا في يوم من األيام، حتى تتمكن هي األخرى من رؤية المكان الذي ولدت فيه. وخالل 

ستخدمت آهنا القناع الصغير الذي كان في "عالميها" األول والثاني، لذلك افترضت أنا إالطقوس الملحوظة، 

أنها قدمت لنا والدتها. كما قررت العائلة التظاهر بالدفن لوالدة آهنا عن طريق زرع شجرة الكرز في حديقة 

عهما أنهما سيأخذان بيتهم الخلفية ودفن القناع الصغير بجانب هذه الشجرة. وأخبراني في آخر محادثة لي م

.لى الغرب األوسطإشجرة الكرز معهما عند انتقالهما   

  

 الخالصة

إن المعالجين عن طريق اللعب لديهم فرص وفيرة لتطوير وتنفيذ الكفاءة عبر الثقافات في عملهم. وأنا 

آلخرين، أجرؤ على القول بأن األطباء المعالجين عن طريق اللعب في وضع أفضل من غيرهم من األطبّاء ا

.وذلك لبذل جهود واضحة وملموسة لتكريم التنّوع واكتساب الكفاءة عبر الثقافات  

وحتى تصبح مختصاً ثقافياً على درجة كفاءة عالية، عليك االلتزام والمتابعة. وال يوجد عمل واحد 

معرفتنا ولغة يكفي، وال توجد هناك نقطة نهاية. علينا أن نتطور ومن ثم نقوم بتوسيع رؤيتنا وحساسيتنا و

العمل لدينا. وهناك طريقة دائرية ومعقدة من التأمل الشخصي تليها جمع المعلومات، وتقودنا بعد ذلك إلى بناء 

المهارات، وتخطيط األحداث، ومن ثم التنفيذ. علينا المحافظة على هذه العملية بدقة مع كل طفل وكل أسرة 

العاملين في مجال الصحة النفسية يعملون من خالل الثقافات  نلتقي بها، وهنا لدينا تعريف أوسع للثقافة. إن

ي عبر باستمرار، ومع ذلك، من المرجح أن تثير الخالفات العرقية التفكير أو النقاش حول العمل الثقاف

.ختالفات العرقيةاإل   

لعقود إن التركيز على الحساسية عبر الثقافات أصبح مرغوباً وبنشاط في مهنة الصحة العقلية خالل ا

الماضية، كما أطلقت الجهود األولية لزيادة الوعي من خالل تقديم التعليم الخاص بشأن الجماعات الثقافية 

.المتنوعة  

تعتبر هذه البيانات ذات قيمة كبيرة، وقد قدّمت السياق الضروري حتى نتمكن من تحديد مناطق 

ً إإن هناك عمالً  المشكلة، وتحديد التغييرات المطلوبة. يقوم به مهنو الصحة العقلية وهم فريق عمل أو  ضافيا

لجان من المنظمات المهنية  تدعو للتعليم عبر الثقافات لمهنّي الصحة العقلية، وقد كتبت المبادئ التوجيهية 
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واألخالقية التي تشجع األطباء على تقييم أنفسهم واكتشاف خلفية ثقافتهم الخاصة بهم، والتعّرف على 

.رامية إلى التعامل مع المشاكل من أجل توفير العالج عبرالثقافات بشكل مسؤول التحيزات وبذل جهود   

لى العمل. على سبيل المثال، تطلب العديد من إكثر اكتشافاً هي ترجمة المعرفة ربما كانت المنطقة األ

الكفاءة عبر تمام الدورة في ي لجلب تراخيص للصحة النفسية، وإلمجالس الترخيص أنه على المتقدمين السع

كمال هذا المسار، وأن يبقوا بال الثقافات. ومن المدهش أن بعض العاملين في مجال الصحة العقلية يمكنهم إ

ستجابة تماما وبال أفعال لما يقتنوه من معرفة. فقد يشعرون أن بعض المواد ال تنطبق عليهم أو على إ

كفاية أو أنهم ببساطة قد يكونون غير مستعدين لبذل عمالئهم: وقد يعتقدون أنهم يبلون بالء حسناً بما فيه ال

.جهود إضافية لتغيير وعيهم ورؤيتهم وسلوكهم   

كما يعد هؤالء الذين استثمروا في أن يصبحوا مختصين عبر الثقافات  مسؤولين عليهم أن يتدربوا 

ل على المعرفة على تطبيق المبادئ الثقافية المنصوص عليها في هذا الفصل، كتحفيز الحساسية والحصو

ستجابة الثة فهي تعتبر من أصعب أنواع اإلجابة الثوترجمة المعرفة الى فعل. أما اإل بطريقة مسؤولة،

.وتتطلب التدبر والمتابعة ألقصى درجة   

وكما الحظنا أنا وأثينا دروز في مقدمة هذا الكتاب، لعبنا على أننا معالجون وقد نكون في وضع 

ً من اإل يمكننا ى العمل. ألن اللعب هو وسيلة عالمية تستخدم األلعاب بشكل منتظم، إلمن المعرفة  نتقال سطحيا

عب، فنحن نطيل في مجال وخصصت عائدات أقل على التواصل اللفظي. كما أننا معالجون عن طريق الل

ريصون أيضاً بداعي أكثر بكثير، كما نطيل في القصص والخيال والضحك واللعب ونحن حالخيال اإل

ستخدام المجاز وإخراج عوالمهم الداخلية. وعلى األرجح أننا بالتالي نكون قادرين لى لغة رمزية إلإ للوصول

.على توسيع العدسة التي نرى من خاللها )ونتفهم( كافة العالم الثقافي الواسع لدى األطفال  

 ملحوظة

لقد رأيت دالئل في "العالم" الرملي الثاني آلهنا الذي كان يوجد به قناعان مقابالن لبعضهما.  

لذي يقع بين أحجار لى والدتها التي فقدتها، والقناع الثاني اإبلورة حمراء من الممكن أنه يرمز والقناع الذي به 

.لى الحياة والرعايةإوأشجار، يرمز    
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