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  الع�ج بالفن
  أسلوب ع�جي ناجح

  مع ا�طفال
  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

إن الع�ج النفسي يقوم  أساس�اً عل�ى         
، ) مع�الج  -مريض ( حوار يتم بين طرفين 

ح��وار  ي��تم  غالب��اً  م��ن خ���ل  تب��ادل  ھ��ذا  ال
الكلم���ات ،  أي  ينش���أ  ح���وار  لفظ���ي ب���ين 
المريض والمعالج  ، حي�ث  يطل�ق الم�ريض  
العن���ان  للس���ـانه  ك���ي  يعب���ر  عم���ا  يج���ول  
بخ���اطره  م���ن ذكري���ات  وأح���داث ومش���اعر 
وانفع�����ا5ت ك�����أول خط�����وة  نح�����و تحقي�����ق 
ا5ستبصار بطبيع�ة مش�ك�ته والتع�رف عل�ى 

غي��ر  أن��ه  . متق��دماً  نح��و الش��فاء أس��بابھا  
ف���ي  كثي���ر  م���ن ا>حي���ان  نج���د  المرض���ى  

يتوقف��ون  ع��ن  الح��وار  اللفظ��ي  ويل��وذون  
بالص�����مت  ط�����وال  الجلس�����ة الع�جي�����ة  ،  
وب��الرغم  مم��ا  ف��ي  الص��مت  م��ن  لغ��ة  ،  
ف����إن الص����مت  الطوي����ل  خ�����ل الجلس����ات  
المتعددة  إنما  يھدد  عملي�ة الع��ج النفس�ي  

ل  دون  تق�دمھا ، ب�ل  ق�د  ي�ؤدي إل�ى ويحو
فش��لھا ، ك��ذلك  ف��إن  المرض��ى م��ن ا>طف��ال  
أيض��اً  5 تمك��نھم  اللغ��ة  م��ن إقام��ة ح��وار  
يعكس����ون  م����ن خ�ل����ه طبيع����ة  مش����ك�تھم  
وم���ن ث���م لج���أ  المع���الجون النفس���يون إل���ى 
وسائل أخرى  يمكن  ا5ستعانة  بھا  Cقامة  
ى  الح��وار  وتحقي��ق  التواص��ل م��ع  المرض��

وخاصة  مع  ا>طفال لع�ل أھمھ�ا  ف�ي رأين�ا  
اس����تخدام الرس����م  ف����ي الع�����ج النفس����ي ،  
س����واء  كعام����ل  مس����اعد أو رئيس����ي ف����ي 

  .العملية الع�جية 
  

ويع���د الرس���م عم���ل  فن���ي  تعبي���ري          
يق��وم ب��ه الطف��ل ،  وھ��و ب��ديل ع��ن اللغ��ة ،  
وھ���و ش���كل م���ن التواص���ل غي���ر اللفظ���ي ، 

التنف�يس ، فا>طف�ال وأيضاً شكل من أش�كال 
ع���ن طري���ق الرس���م  يعكس���ون مش���اعرھم 
الحقيقية  تج�اه  أنفس�ھم واHخ�رين ،  وم�ن  
ث��م كان��ت  الرس��وم  وس��يلة  ممت��ازة  لفھ��م 

العوام���ل النفس���ية وراء الس���لوك المش���كل ، 
وق���د أثبت���ت الدراس���ات  النفس���ية  التحليلي���ة  
لJطف��ال أنن��ا  نس��تطيع  م��ن خ���ل  الرس��م 

ب�ه الطف�ل أن نص�ل  رأس�اً الحر ال�ذي يق�وم  
إل���ى 5ش���عوره ، والتع���رف عل���ى مش���ك�ته  
وم��ا يعاني��ه ،  وك��ذلك التع��رف عل��ى ميول��ه  
واتجاھات���ه وم���دى  اھتمام���ه بموض���وعات  
معين����ة  ف����ي البيئ����ة الت����ي يع����يش  فيھ����ا ،  
وع�قته  باHخرين  س�واء  ف�ي ا>س�رة  أو 

  .الرفاق  أو الكبار 
  

جون وم�����ن ث�����م فق�����د لج�����أ  المع�����ال        
النفس���يون إل���ى اس���تخدام الرس���وم كوس���يلة 
يمك��ن م��ن  خ�لھ��ا  تحقي��ق  التواص��ل  م��ع  
المرض�����ى  ال�����ذين  5 يحس�����نون  التح�����دث  

وعلى اعتب�ار أن الرس�م .. باللغة  المنطوقة 
إنم���ا ھ���و  لغ���ة  يمك���ن م���ن خ�لھ���ا  إقام���ة  
جس���ر  للتواص���ل ب���ين الم���ريض  والمع���الج  

ھم����ا ، لتب����ادل ا>فك����ار والمع����اني فيم����ا  بين
والكش���ف ع���ن الص���راعات الداخلي���ة ل����دى 

إذ أن  لدى اCنسان  القدرة عل�ى . المريض 
أن يح��ول ا>فك��ار إل��ى ص��ور  بالق��در ال��ذي 
يمك���ن في���ه أن يح���ول الص���ور  إل���ى أفك���ار 

  . وكلمات 
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وطبيعي أن  يك�ون  اس�تخدام  تكني�ك          
الرسم  غي�ر  مقتص�ر عل�ى ا>طف�ال ، وإنم�ا  

م����ع الراش����دين   يض���اً يمك���ن  اس����تخدامه  أ
كأس�لوب  للع��ج النفس��ي ، وبخاص�ة أولئ��ك  
الذين  5 يرغبون  في الحديث المباش�ر ع�ن  
مشك�تھم وك�ذلك  ا>ش�خاص الخجول�ون  ،  
وعل���ى  ھ���ذا  يك���ون  الرس���م  أداة  مناس���بة  
Cقامة  الحوار  وتحقي�ق التواص�ل  م�ع  ك�ل  
ا>شخاص  على  حد  س�واء ، حت�ى  أولئ�ك  

ل���ذا  يوص���ي  .  جي���دون  الرس���م ال���ذين  5 ي
بع��ض علم��اء ال��نفس  بت��رك  كراس��ة رس��ـم 
إل�����ى  ج�����وار الم�����ريض  ف�����ي  الجلس�����ات  

  .الع�جية  
  

ويعتق���د  أن  ا>طـ���ـفال  المتـ���ـأخرين          
دراس�����ياً  وسـ�����ـيئي  التواف�����ق ا5جتم�����اعي  
وا5نفع���الي ، وذوي ا5حتياج���ات الخاص���ة ،  

ي م���ن ھ���م  ف���ي حاج���ة  أكب���ر  للتعبي���ر الفن���
ا>طف��ال ا>س��وياء ، وم��ن ث��م فإن��ه يمك��ن أن  

َم����ة   Oلفھ����م  ح����ا5ت يك����ون الرس����م  أداة  قي
وربم�������ا  تك�������ون   .الطف�������ل  ا5نفعالي�������ة 

المعلوم���ات ع���ن  اس���تخدام  وتحلي���ل ھ���ذه 
الرس���وم أداة ھام���ة لJخص���ائيين النفس���يين  
بالم����دارس ف����ي جھ����ودھم لفھ����م  الح����ا5ت  

ؤك����د ا5نفعالي����ة  لت�مي����ذھم ، وف����ي ھ����ذا ي
العلم��اء عل��ى ض��رورة  اس��تخدام الف��ن  ف��ي 
ع���ج ا>طف��ال المض��طربين نفس��ياً  ، حي��ث 

ف����ن أن  يھي����ئ ھ����ؤ5ء يمك����ن  لنش����اط  ال
كم�����ا  أن   .. ا>طف�����ال ل�ستبص�����ار بال�����ذات

الرسوم  تعد  سج�ً  بص�رياً  ثابت�اً  للتع�رف  
  .  .على  مدى  تقدم  المريض أثناء الع�ج  

  
مي�����ة   اس�����تخدام  ومم�����ا  ي�����دعم  أھ        

أن ھ��ذا الن��وع    الرس��م ف��ي الع���ج النفس��ي
م��ن الع���ج  5 يعتم��د  عل��ى مھ��ارة  فني��ة ، 

و5 ض��رورة  ل��ذلك ،  ب��ل عل��ى ف���  أھمي��ة  
العك���س ، فالفن���ان ذو الق���درة الفني���ة ربم���ا 

ذل�ة  " و يكون أقل عرضة للتعبير العفوي ، 
  " .الفرشاة 

  

ولق������د  ن������وقش اس������تخدام الرس������م         
س��لوب ع�ج��ي لJطف��ال  س��يئي التواف��ق  كأ

في  دراسات عديدة ، وبشكل ع�ام ف�إن ھ�ذه 
النظرية للع�ج  تفت�رض أن  الرس�م  يعام�ل  

التنف��يس  يعب��ر   أش��كال عل��ى أن��ه ش��كل م��ن
م��ن  خ�ل��ه الطف��ل ع��ن  مش��اكله ،  ويس��تند  
ھذا  ا>سلوب الع�جي  إلى  منھج  التحلي�ل 

لدفين�ة  النفسي  في البح�ث ع�ن الص�راعات ا

ف������ي الشخص������ية ،  وعل������ى  اعتب������ار أن 
المكبوت����ات  يمك����ن  لھ����ا  أن تظھ����ر عب����ر 
الرس���وم  بأيس����ر  مم���ا  يعب����ر عنھ���ا  ف����ي  
كلم���ات  ،  ويفت���رض  ذل���ك  أن  ك���ل  ف���رد  

ي���اً  أو ل���م  يت���درب ،  س���واء  ق���د  ت���درب  فن
يمل��ك  طاق���ة  كامن���ة Cســـ���ـقاط  ص���راعاته  

  .في  صور  بصرية   الداخلية 
  

ھ��ذا  وق��د يح��دث عن��دما  يطل��ب م��ن         
المرض����ى التعبي����ر بالرس����م ، أن  يعت����رض 
ال���بعض ق���ائ�ً  بأن���ه  5 يس���تطيع الرس���م ، 

طل�وب ھ�و  رس�م  ع�ادي  ولكن  لم�ا ك�ان الم
.  فإن ا>مر يسھل عل�يھم  وليس عم�ً فنياً ،

طف���ال  ص���عوبة  كبي���رة  ف���ي وق���د  يج���د ا>
في الحديث عن م�دلو5ت رس�ومھم ،  البداية

إ5  أنھ��م بع��د  فت��رة م��ن  ا5تص��ال الع�ج��ي  
يتداعون  غالباً  للرس�ـوم  ويكش�فون  ب�ذلك  
ع���ن  الكثي���ر  مم���ا  يفي���د  ف���ي التش���خيص  

  . النفسي والع�ج
  

  

  تحياتي خالص                       

  عادل كمال خضر. أد                 

E. mail :  adelkhedr@fart.bu.edu.eg 
 


