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فـي التخفيـف مـن    ) الرسـم (الج بالفنالتعرف علي فاعلية استخدام العهدفت الدراسة إلي 

دراسـة مـن   تكونت عينـة ال و، )وإناثاً ذكوراً(ة من طالب الجامعة الشعور بالوحدة النفسية لدي عين
، ومتوسـط  بكلية التربيـة ببنهـا  ) تعليم أساسي(بالفرقة الثالثة ) ، أربع إناثخمسة ذكور(تسعة أفراد 

.، ولديهم شعور بالوحدة النفسية مرتفع)٠,٧٩(بانحراف معياري قدره  )١٩,٥٨(أعمارهم 
درجـات أفـراد عينـة     رتبحصائية بين إفروق ذات داللة  توجد هوقد أوضحت النتائج أن

، )الرسـم (قبل استخدم العالج بالفن " الشعور بالوحدة النفسية "علي مقياس ) الذكور واإلناث(الدراسة 
الطـالب   وذلـك لصـالح   )٠,٠١(عند مستوي  )الرسم(طبيق العالج بالفن درجاتهم بعد ت رتبوبين 

درجات أفـراد عينـة    رتبحصائية بين إ، وعن وجود فروق ذات داللة يالقياس البعدوالطالبات في 
، )الرسـم (بعد تطبيق العالج بـالفن  " الشعور بالوحدة النفسية"علي مقياس ) الذكور واإلناث(الدراسة 

   .المتابعة بعد ماوذلك لصالح  )٠,٠١(عند مستويعد فترة المتابعة درجاتهم ب رتبوبين 
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نـه ثابـت وبـاق    واضحة المعالم، وله طبيعة خاصـة، إ وسط تعبيري، وله فوائد  الفنإن  

وال تختفـي فـي الهـواء مثـل      واللوحة المرسومة ال تـزول  ملموس، حينما تكون الكلمات قليلة،و
 تجاه يتضحان على األوراق، ويكونان ملموسين ومعترفا بهما، وهذا ال يكـون والشعور واال ،الكلمات

في الكلمات، واللوحة المرسومة يمكن أن تعدل آالف الكلمات، واألكثر أهمية أن الرسـم يمكـن أن   
  )Wolf et al., 1985: 198( .يعبر عما تعجز عن وصفه الكلمات لدى الفرد

لتعبر عـن العـالم الـداخلي للفـرد،      ؛قريبةون أن الكلمات قد ال تك Asawaويرى أسوا 
بما هـو فـي داخـل     لى أن الفن هو الطريق الذي به يصيح الفرد ويصرخإ Shelley شيليويشير
  )Rivera, 2008:5:أسوا وشيلي في( . األعماق

أن التعبير بالرسم يمكن أن يكون رمزيـاً  ) ٢٠٠١(  .Brown et alبراون وآخرون  رويذك
 (Brown et al.,2001:4)  .لكلماتوأقل خصوصية عن ا

ـ إلى أن رسوم الفرد هي انعكاسات لشخصية ال )٢٠٠٦( Malchiodiويذهب مالتشدي  رد ف
  )Brodie, 2007: 2:مالتشدي في  . (وقدراته واهتماماته وصراعاته

لكن األكثـر  ، استخدام الفن في العالج النفسي ال يركز وال يؤكد على المظهر اإلبداعي للفنو
   . هو االستبصار العالجي الذي يحصل عليه الفرد من العالج بالفنأهمية 

                                  (Brown et al., 2001 : 4) 
،  Caneوكـان  Naumburgرج بفي أعمال نوم) ١٩٤٠(لقد تطور العالج بالفن منذ عام و

لنفسـي ونظريـات   أن العالج بالفن تطـور مـن نظريـة التحليـل ا    ) ١٩٩٤( Jungeويرى جانج 
الشخصية، وأن فرويد قد افترض أن الذكريات واألفكار والرغبات والمشاعر يعبـر عنهـا خـالل    

في ، وهو أحد تالميذ فرويد أن الرموز تخرج على نحو الشعوري Joungاألحالم، بينما يعتقد يونج 
  )Mok,2007:1, 6, 7: في . (الفن وليس خالل األحالم

  . المحن الشائعة لدى اإلنسان دة من أعظموتعد الوحدة النفسية، واح
)Hsu et al., 1987: 61(  

  )Cacioppo, 2006: 140. (اختالف في خبرة الوحدة النفسية لدى األفراد يوجدو
والتحليـل   لى الذين لديهم صعوبات في الـتعلم، وإ، وعادة تنسب الوحدة النفسية إلى المسنين

أن تكون في الطفولة، حيث يتم إحباط الحاجـة المبكـرة    النفسي يعتبر أن جذور الوحدة النفسية يمكن
إلى التفاعل والتواصل مع اآلخرين، وقد وجد أن الوحدة النفسية تـرتبط بالخجـل، وتقـدير الـذات     

توجد عالقـة   هالمنخفض والمهارات االجتماعية القليلة، وعدم الرضا االجتماعي، والدراسات أثبتت أن
وإسـاءة اسـتخدام المخـدرات واالنتحـار     القلق : شكالت النفسية مثلية والموثيقة بين الوحدة النفس
  )Berguno,2004: 483, 484. (والمشكالت الدراسية

  . قية أن الوحدة النفسية ترتبط باألعراض االكتئابيةوقد أثبتت الدراسات األمبري
(Hus et al., 1987: 62), (Cacioppo, 2006: 140) 
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– globalكلية  (الذكور الجامعيين لديهم وحدة نفسية أن  الدراسات نتائج بعضو أوضحت 
  .أكثر من اإلناث)  Social واجتماعية

 (Chen,and Chung,2007:1353)(Knox,vail-Smith and Zusman ,2007: 275) 
استخدام العالج الجماعي للتخفيف من الوحدة النفسية، ) ١٩٨١( Garland جارالند اقترح و

نفعال الداخلي إلى الخارج أثناء مراحل العالج، ومن ثم تحـل المشـكالت   حيث يتم تجسيد وإبراز اال
ومن خالل معرفة الكيفية التي واجـه وحـل   ، كتشاف األشياء الناقصة في الحياةويتحقق االستقالل وا

  . أن يكون هذا مفتاحاً لبنية شخصيته يمكن - مشكلة الوحدة النفسية  الفرد بها
  )Pond, 1998 : جارالند في (


مسـتمرة، لكـن    "الرسم "فعالية العالج بالفن فيأن األبحاث ) ٢٠٠٨( Riveraفيرا يريرى 

الكثيرون يعتقدون أنه مجرد تسلية، وشيء ممتع، وليس عالجاً واقعياً وحقيقياً يحقق ناتجـاً ذا معنـى   
  )Rivera, 2008: iii( . ومغزى

 مقـي لـم ي  "الرسم" ن تأثير العالج بالفنأ) ٢٠٠٠( .Gabriel et alويذكر جبريال وآخرون 
unevaluated    .)Gabriel et al., 2000:114(  

التي تناولـت فاعليـة اسـتخدام    ، العديد من الدراسات األجنبية يوجدوعلى الرغم من ذلك 
  :مع فئات مختلفة "الرسم" العالج بالفن

  :ين مثليقلسيين والعمع المرضى النف "الرسم"ج بالفندراسات تناولت استخدام العال
(Oppawsky, 2001 – Ponteri, 2001 – Crespo, 2002 – Curry, 2005 – Dra-

peau and Koronish, 2007 – Mok, 2007 – Lith, 2008) 

  : مع الذين تعرضوا لإليذاء مثل "الرسم"ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Waller, 1992 – Leu & Wieshel, 1998 – Pifalo, 2006 – Stelzer et al., 

2007) 

  :مع المدمنين مثل "الرسم"ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Hanes, 2007 –– Dickson, 2007 – Calligan et al., 2007 – Diehls, 2008 – 

Nosal, 2008) 

  : مع مرضى السرطان مثل "الرسم"ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Gabriel et al., 2000 – Massimo and Zarri, 2006 – Visser and Hoog, 

2008). 

  :مع حاالت التأخر العقلي واألوتيزم مثل "الرسم" ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Bank et al., 1993 – Kearns, 2004 – Martin, 2008) 

  :مثل مع المسنين "الرسم" ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Stephenson, 2006) 
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  :مع أطفال لديهم أحزان مثل "الرسم"ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن 
(MCIntvre, 1990 – Graham and Sontag, 2001 – Brodie, 2007 –

Rebekah, 2007) 

  :مع أمهات لديهن أحزان مثل"الرسم"ودراسات تناولت استخدام العالج بالفن
(Luck, 2007) 

  :مع نزالء السجون مثل "الرسم"العالج بالفن ودراسات تناولت استخدام
(Hartz, 2005 – Hanes, 2008) 

فـي التخفيـف مـن الشـعور      "الرسم"التي استخدمت العالج بالفن األجنبية أما الدراسات
                                                                 : منها بالوحدة النفسية

   ( Wolf et al. 1985 – Bolea et al. 1986 -  Mohawk, 1989 – Pond, 1998 
– Brown et al., 2001 – Devlin, 2006 – Hannemann, 2006) 

الفائـدة الكلينيكيـة السـتخدام    "بدراسة  ١٩٩٣" عادل خضر"وبالنسبة للدراسات العربية قام 
  ".الرسم في العالج النفسي

 "الرسـم  "  اولت استخدام العالج بالفنتن –في حدود علم الباحثة  –ولم توجد دراسة عربية 
  .في التخفيف من الوحدة النفسية لدى طالب الجامعة

 هـي و، و كل  شخص  يعيشهانسانية منتشرة بين األفراد ،وحدة النفسية تجربة إونظراً ألن ال
والبـاحثين   يـين نيكييوجد حاجة إلـي انتبـاه الكل  ، مشكلة نفسية شائعة بين العديد من طالب الجامعة

   (Ponzetti, 1990, 336) ,(Abas,2007:iiv) ,(McWhirter,1997:295) .حوهان
للتخفيف من مشاعر الوحدة النفسـية لـدي طـالب     بهذه الدراسة متقو جعل الباحثة وهذا ما

  ."الرسم"الجامعة باستخدام العالج بالفن 
  :ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة الحالية في التساؤالت التالية

يؤدي إلى التخفيف من الشعور بالوحـدة النفسـية لـدى     "الرسم" العالج بالفنهل استخدام  - ١
  طالب وطالبات الجامعة؟

إن  –في التخفيف من الشعور بالوحدة النفسية "الرسم"بالفن  برنامج العالجهل يستمر تأثير  - ٢
 ؟" فترة المتابعة"انتهاء تطبيق البرنامج بفترة زمنية محددة بعد  -  وجد


في التخفيف من الوحدة النفسـية لـدى   " الرسم"التعرف على فاعلية استخدام العالج بالفن  - ١

  .طالب الجامعة
الذي يمكن من خالله التخفيف من الوحدة النفسية لدي " الرسم "إعداد برنامج العالج بالفن  - ٢

  .طالب الجامعة
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 "الرسم" دراسة نفسية عربية تناولت استخدام العالج بالفن –الباحثة  في حدود علم –ال توجد  - ١

 .في التخفيف من الوحدة النفسية لدى طالب الجامعة

للمشكالت  ةالوحدة النفسية ومن يعانيها يكون عرض هامة وهي تتناول الدراسة الحالية مشكلة - ٢
     .النفسية كاالكتئاب والقلق 

ة، وهي مرحلة هامة في حياة الفرد، الذي ينبغي أن يكـون  يعينة الدراسة من المرحلة الجامع - ٣
 .ال انطوائياً منعزالً ،اجتماعياً مع اآلخرين

للتخفيف من الوحدة النفسـية لـدى    "الرسم" محاولة إضافة نوع من العالج وهو العالج بالفن - ٤
 .طالب الجامعة

 
لدى األطفـال   ،التخفيف من الوحدة النفسية فيمئنان بثقة واط) الرسم(استخدام العالج بالفن 

 والبالغين والشباب والمسنين، وذلك إذا اتضح من نتائج الدراسة الحالية أن اسـتخدام العـالج بـالفن   
  .كان فعاالً في التخفيف من الوحدة النفسية لدى طالب الجامعة ،"الرسم"


 

جات النفسية، يحقق التواصل مع المريض، وفيه يعكس المـريض مشـاعره   نوع من العال
الداخلية في الرسم، ومن خالل مناقشة الرسوم وتأويلها، يستبصر المريض بذاته، ويكـون التقـدم   

  "الباحثة " .في العالج

 
اص الـذين  أو االنفصال عـن األشـخ   هي تجربة انفعالية مؤلمة يعيشها الفرد، تنتج من فقد

اصـل مـع اآلخـرين، والوحـدة     والتو ،وعدم التفاعل ،وتنتج من نقص العالقات االجتماعية ،حبهمي
يستسلم لها وال يحـاول التغييـر، والوحـدة     الفرد ويسعى إلى التخلص منها، أو قد يرفضها النفسية

إلى األمـراض  وجانب سلبي يؤدي ، النفسية لها جانب موجب يساعد الفرد على إدراك ذاته واإلبداع
"الباحثة ." واالضطرابات النفسية
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 العالج بالرسم، العالج بالموسيقي، العالج الـدرامي،  يتضمن "العالج التعبيري" العالج بالفن

 Brodie,2007: 3).العالج باللعب، العالج بالرقص
هو نوع من العالجات النفسية يجمع بين التواصـل اللفظـي وغيـر     "الرسم"والعالج بالفن 

  )Gabriel et al., 2000: 114( .اللفظي
عملية خلق إبداع مرئي، والفحص  هو "الرسم" العالج بالفن أن )٢٠٠٧( Mokموك  يريو

والتطـور فـي الجلسـة     ،والنمـو  ،واالنفعالي ،لوعي المعرفيوالترجمة اللفظية لهذا اإلبداع يسهل ا
  )Mok, 2007: 4. (العالجية

هو المزاوجة بين علم النفس  "الرسم" أن العالج بالفنإلي  ) ٢٠٠٨( Riveraريفيرا  ذهبوي
  .والفن، والمشارك في العالج بالفن يدخل في حوار مع المعالج وذلك باستخدام التعبير الفني

)Rivera, 2008: iii(  
ألنه يساعدهم علـى فهـم    ؛يكون ناجحاً ومفيداً مع العديد من األفراد "الرسم" والعالج بالفن

أنفسهم، واألفكار تتواصل حينما تعجز  الكلمات عن التعبير، ويتم االستبصار بالذات خـالل التعبيـر   
  )Diehls, 2008: 3( . الفني

 خـالل العـالج بـالفن    ققها الفرد منأن االستبصارات التي يح إلي )٢٠٠٨(ريفيرا  شيروي
يكون مفضالً وذا فائدة مع األفراد غير القـادرين علـى    "الرسم" ، والعالج بالفنال تقدر بقيمة "الرسم"

التواصل اللفظي، والذين لديهم صعوبات في التعبير عن  أنفسـهم بالكلمـات، حيـث يتـيح طريقـاً      
  Rivera,2008: iii, 4,6 ) (تهم، في العمل الفنيوتخيال، فهمومخاو ،ليخرجوا أفكارهم، وانفعاالتهم

د، حيث يعبر عن ذاتـه  م في الجلسة العالجية هو تسجيل لمشاعر الفرالذي يقد "الرسم" والفن
فالعمل الفني يـرى فيـه الداللـة     ،على نحو فني، وال يحتاج العمالء إلى المهارات أو القدرات الفنية

  )Diehls, 2008: 3, 5. (وال يرى من الناحية الفنية ،العالجية
  .والمعطيات والمعلومات التي تعكس في الرسوم تصبح األساس للتدخالت العالجية

)6: Brown et al., 2001(  
وعن تجاربه وخبراته في أسلوب آمـن وغيـر    ،يعبر العميل عن نفسه، وخالل العالج بالفن

الخصـائص   في عملية العالج، ومنالطمئنان الكبير ويشعره با ،لفظي، وهذا يساعد على تأسيس الثقة
المميزة والفريدة للعالج بالفن، أنه يمنح الفرصة للعميل ليعبر عن أفكاره ومشاعره خـالل الصـور   
المرئية، والتي تكون رسماً أو تصويراً أو نحتاً، وهذه العمليات اإلبداعية تعد مصدراً للمعلومات لكـل  

الطمي، واألوراق الملونة، واألقالم يعطى استجابة : مثل من العميل والمعالج، والعمل باألدوات الفنية
وبذلك يصبح الفـرد  ، وهذا يخفض القلق، فسيولوجية من االسترخاء، مما يؤثر على المزاج لدى الفرد

أكثر استعداداً للتعبير عن الذات بشكل مكشوف، كذلك التعبير الفني يساعد على إخـراج االنفعـاالت   
   (Diehls,2008 :3,4)).التنفيس(الداخلية 
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أعطاني الفرصة ألعبـر  " الرسم"الفن ": الرسم"وفي هذا السياق يقول أحد الذين عولجوا بالفن 
  )(Wood,2008:2". فخرجت مشاعري في الرسم دون الحرج من أحدعن نفسي، 

يحسن الحالة البدنية والعقلية واالنفعالية، لـدى األفـراد فـي جميـع     " الرسم"والعمل الفني 
الضـغوط   يقلـل كذلك التعبير الفني يطور وينمى مهارات التفاعـل بـين األشـخاص، و   األعمار، 

والمشكالت السلوكية، ويزيد تقدير الذات، والوعي بالذات، ويحقق االستبصـار، ويحسـن العالقـات     
 (Wood,2008:2)(Brodie, 2007 : 2, 3) (Victor, 2006: 12) .بين أفراد األسرة

بدراسة لمعرفة ما إذا كـان العمـل   ) ٢٠٠٥( Petrillo and Winnerونر و وقد قام بترلو
؟ وأوضحت النتـائج أن العمـل الفنـي يزيـد مـن      حسن الحالة المزاجية للفرد أم الي "الرسم" الفني

ذلـك التحسـن   تبرير  األفراد يشعرون بحالة نفسية موجبة، وتم جعلوي، بالسرور والبهجة اإلحساس
                                .Redirection هوإعادة التوجي Catharsisبأنه يرجع إلى التنفيس االنفعالي 

,2005:205) Petrillo and Winner (  
شـاباً وأعمـارهم    )٥٠( دراسة على) ٢٠٠٧( Bell and Robbinsوأجرى بل وروبنس 

جيـة،  عاماً واتضح من النتائج أن القيام بالرسم يحسن الحالة النفسـية المزا ) ٣٠ – ١٨(تتراوح بين 
ويحـدث سـمواً وارتفاعـاً    ، ويتفق هذا مع المعالجين الذين يرون أن اإلنتاج الفني يخفض الضغوط

  )Bell and Robbins  (2007:71,  .النفسيةللحالة 
أن  )٢٠٠٨( Kathleenوكــاثلين) ٢٠٠١( .Brown et alويؤكــد بــراون وآخــرون 

عنـدما ترسـم    و ،ن الوسائل اللفظيةع مكبوتات تخرج بسرعة أكثر في الفنوال الصراعات الداخلية
والمشكالت عندما توضع في شـكل مرئـي   ، ويراها العميل ويتعامل معها ،فإنها تصبح في المتناول

                               )Kathleen,2008:29) ( ,)8:Brown et al., 2001 .فإنه يتم إعادة حلها
تمكنهم من مواجهة مشـكالتهم   يهم قدراتوأن لد ،ثقة لدى األفرادوهذا يؤسس اإلحساس بال

  .ورسم أهداف جديدة ،وحلها
اإلبـداع الفنـي   فيستخدمان في العالج النفسي،  يتضح أن اإلبداع الفني والنتاج الفني وبذلك

 واإلتيان بما هو في الالشعور إلـى الشـعور، والنتـاج الفنـي     ،العالج بفضل التنفيس االنفعالي يتيح
  . التشخيص واصل وفي التيستخدم  المرسوم

 
ـ  ، العالج بالفن في الجلسات الجماعيـة ) ١٩٨٦( Liebmannاستخدمت ليبمان   هوتـرى أن

عات التي تعمـل  بين األشخاص، وهو مفيد للمجمو اللفظي و غير اللفظي لتواصلللتفاعل و ا ضرورة
ص الذين لديهم حاجات مشـتركة  وكذلك ترى أن العمل الجماعي يسمح لألشخا نحو أهداف متشابهة،
  )Brown et al., 2001: 7:ليبمان في . (لبعضهم البعض القوي أن يمنحوا التدعيم

فإنه يسـاعدهم علـى أن   ، عندما يستخدم مع مجموعة أفراد" الرسم"وعلي هذا فالعالج بالفن 
واجهـة وحـل   يتقاسموا أفكارهم، ومشاعرهم، و ينمي المهارات االجتماعية، واتخاذ القـرارات، وم 
 وهـذا يجعلهـم    المشكالت ويتيح لألفراد أن يتعلموا من بعضهم في المراحل المختلفة من العـالج، 

  .في العالجيحرزون تقدماً 
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 )١٢ – ١٠(ساعة، وتتكون المجموعـة مـن   قرابة  "الرسم"جلسة العالج بالفن  تستمر

بشرح المهمة التي سـيقوم بهـا المشـاركون أثنـاء      - دقائق قليلةفي  -، ويقوم المعالجاًمشارك
دقيقة، ويترك باقي الوقت في الجلسة كي يتحدث كل فرد  )٢٥(الجلسة، ثم يرسم المشاركون في 

ويعامل المعالج على أنه عضو مساوٍ للمشـاركين   ،عن مشاعره وانفعاالته في الرسم الذي قام به
  . الذين يتلقون العالج

جلسات العالج بالفن يكون الموضوع الذي سيتم رسمه حراً، وأحياناً يقترح بعض  بعض فيو
لمعالج موضوعاً محـدداً  األولى من العالج يمكن أن يقترح ااألفراد موضوعاً للرسم، وفي الجلسات 

ويكون هناك ارتباط قوى بين ما بداخل العميل المشارك والرسم الذي يقوم به، والمعـالج  ، للمشاركين
معالج يقسم الوقـت بيـنهم   ه أن يسأل ويناقش ذلك، وأثناء المناقشة تحاول المجموعة أن تجعل العلي

أنا (األفراد في مجموعة العالج بالفن يعطون بعض التعليقات في بداية العالج مثل وبعض ، بالتساوي
همـاً أن  ، والمعالج عليه أن يوضح لألفراد أنه ليس م)كيف سيساعدني الرسم؟) (ال أعرف أن أرسم

  .يكون لديهم مهارة الرسم، وأنه على ثقة من أنهم سيفعلون أفضل ما عندهم
 –األلوان المائيـة   –األقالم الملونة –الورق: في جلسة العالج بالفن هي المستخدمة واألدوات
  )Rivera, 2008: 6( .اللصق –الطمي  –أقالم الرصاص 

حل العـالج  االج والمريض سجل فريد لمروفي نهاية جلسات العالج بالفن يكون قد توفر للمع
  ) ٢٦٢: ١٩٩٠اجالل محمد سري ،(    .في األعمال الفنية ممثال

 
توجد أهمية كبيرة للعالقة بين العميل والمعالج بالفن وبين أعضاء جماعـة العـالج بـالفن    

  )Diehls, 2008: 5. (والمعالج
  )Rivera, 2008: 4. (ضوالفن جسر يتواصل من خالله المعالج والمري

أن العالج بالفن يهدف إلى مساعدة العمالء على أن يفسروا ويفهمـوا  ) ٢٠٠٨(ويرى ديهلز 
وعلى المعالج أن يهيئ المكان المالئم والمساعد ؛ لكـي   ،"الرسوم " والداللة في أعمالهم الفنية ،المعنى

نحـاً للرعايـة،   عاً ومدعماً، معطياً ومايعبر العمالء ويكتشفوا أعمالهم، وذلك بأن يكون امباثياً، مشج
ن عملية االستبصار وفهم االنفعاالت والدفاعات تجعل العميل يتحرك نحو األمام فـي  وأ. أميناً، صادقاً

العالج، والمعالج بالفن يقوم بالبحث عن الرسائل الخفية في أعمـال العمـالء، ويمكـن أن يعطـى     
همه لرموز السياق والتعليقات اللفظية، والتأويـل يعطـى   تفسيرات أثناء جلسة العالج، مستنداً على ف

المعنى للرسم، والمعالج يعمل على إفهام العميل تفسير الرسم، والفهم يمكن أن يكون على المسـتوى  
  )Diehls, 2008, 3, 5, 10. (االنفعالي، أو المستوى المعرفي، أو االثنين معاً
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رسم ينبغى أن يكون بالرجوع إلى العميل الذي أن التفسير والتأويل لل) ٢٠٠٨(ويؤكد ريفيرا 
  )Rivera, 2008 :4. (قام بالرسم

فـي تقيـيم    لمهمةأن اللون يعد أحد العناصر اإلي في دراسته )  ٢٠٠٨(   Kimكيم  ويشير
فعدد األلوان المستخدمة، والمساحة التي تم تلوينها بكل لون، والخلـط بـين األلـوان،    ، العالج بالفن
  )Kim, 2008. ( ي في الرسم، كل ذلك يكون له اهتمام كبير في التقييمواللون الرئيس

 
خصـائيون النفسـيون،   كيـون، واإل ي، والكلينتريونالسـيكا  "الرسـم "استخدم العالج بـالفن 

  )Brown, et al., 2001. (واالجتماعيون، والمرشدون، والمعلمون مع األطفال والبالغين واألسرة
 "الرسـم "جاح وفعالية استخدام العالج بالفن وهذا عرض لنتائج بعض الدراسات التي أثبتت ن

، واألمهات الالتـي  واألطفال ،وضحايا اإليذاء ،والعقليون ،المرضى النفسيون: ت مختلفة منهاامع فئ
  .ونزالء السجون، أحزان لديهن

 
على عينة من البالغين لـديهم مشـكالت    )٢٠٠١( Oppawskyأجريت دراسة أبوسـكي  

نفسية، ويعالجون خارج المشفى، في جلسات عالج فردي وجماعي، وتبين من النتـائج أن الرسـوم   
ن وأعانت المعـالجين علـى أ   ،وساعدت العمالء على أن يعبروا عن أنفسهم ،كانت أداة عالجية قوية

  .موا كيف يرى العمالء عالمهميفه
 ج بالفن الجماعي على صورة الذاتفحصت أثر العال )٢٠٠١( Ponteriودراسة بونتري 

فـي الجلسـات    بين األم والطفل، شـارك  تطبيعة التفاعالكذلك علي و، لدي األمهات وتقدير الذات
ن علـى رعـايته  أعراض اكتئابيـة أثـرت    ، وكانت األمهات لديهنوأطفالهن أمهات )٤(العالجية،

وصـورة ذات   ،دير الـذات تضح من الدراسة أن األمهات سجلن مستويات عالية من تقألطفالهن، وا
ؤل انعكست علـى عالقـاتهن بأطفـالهن،    اتجاهات تفالديهن وأصبح  ،العالج بالفن موجبة أكثر بعد

  " .الطفل –األم "وجميع المشاركين أوضحوا عالقات أكثر نضجا وثقة بالنفس في رسوم 
 بدراسة على مرضى الفصام ووجـد أن أعمـالهم الفنيـة    )٢٠٠٣( Crespoوقام كرسبو 

كانت انعكاساً ذا معنى لألعراض المرضية لديهم، وأكدت النتائج على أن العالج بالفن يعـد   "الرسوم"
  .أداة فعالة في عالج مرضى الفصام ويخفف من أعراضه

القلق لـدى   ستخدام األلوان في تخفيفلتبين فاعلية ا) ٢٠٠٥( Curryوكانت دراسة كيري 
  .طالب الجامعة، وتبين من الدراسة أن الرسم واأللوان مفيدان لألفراد الذين يعانون من القلق

لمعرفـة فائـدة    )٢٠٠٧( Drapeau and Dronishوأجريت دراسة درابو وكـرونش  
وضـحت الدراسـة   وأ ،العالج بالفن الجماعي لهؤالء المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسـية 

أن علي وأكدت النتائج  ،وأنه حسن جودة الحياة لديهم ،لدى الحاالت "الرسم" األثر الفعال للعالج بالفن
العالج بـالفن يكـون أساسـياً    وأن االعتماد على ين، العالج بالفن له فائدة في عالج المرضى النفسي

  .وليس عالجاً مساعداً للحاالت النفسية األخرى ،اًورئيس
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أن التكامل بين العالج بالرسم والعالج المعرفي يكون  )٢٠٠٧( Mokتت دراسة موك وأثب
  .والنمو االنفعالي لدى المرضى النفسيين ،فعاالً في اكتشاف الذات

فـي   "الرسـم  " إلى تبين فاعلية استخدام العالج بـالفن ) ٢٠٠٨( Lithوهدفت دراسة لث 
مرحلة اإلصالح  ة إزمان المرض لفترة طويلة إلىعلى االنتقال من مرحل، مساعدة المرضى العقليين

وقد أظهرت النتائج أن العالج بالفن ساعد على نمو ونضج الذات لدى المرضـى   النفسي االجتماعي،
  .العقليين، وجعلهم اجتماعيين أكثر

 
مع فتيات تعرضـن   "الرسم "  استخدام العالج بالفنب) ١٩٩٢( Wallerقامت دراسة ولر 

  .لإليذاء المحارمي، وتبين من النتائج أن االستبصار زاد لدى الفتيات
في تشـجيع   "الرسم" تأثير العالج بالفن )١٩٩٨( Leu-Wieshelوأوضحت دراسة ويشل 

  )Brown et al., 2001:    4 :في ( .التلفظ لدى بالغين تعرضوا لإليذاء الجنسي
أثـر اسـتخدام   إلى معرفة  )٢٠٠١( .Chapman et alن مان وآخريوهدفت دراسة شاب

في خفض أعراض اضطرابات ما بعد الصدمة لدى مرضى تعرضـوا لإليـذاء    "الرسم" العالج بالفن
  . "الرسم" والحروق، واتضح من النتائج أن األعراض انخفضت لدى المرضى الذين تم عالجهم بالفن

 "      الرسـم " بـالفن   لمعرفة أثـر العـالج الجمـاعي   ) ٢٠٠٦( Pifalo وكانت دراسة بفالو
ومراهقات ضحايا اإليذاء الجنسي، تراوحت أعمـارهن  ، والعالج المعرفي السلوكي على أطفال إناث

وأظهرت النتـائج تـدعيم   ، أسابيع، في كل أسبوع ساعة )٨(، وكان العالج لمدةعاماً )١٧ – ٨(بين 
والعالج المعرفي السلوكي كتدخل فعال لتخفيف األعـراض المرتبطـة    "الرسم" استخدام العالج بالفن

القلق واالكتئاب وضغوط ما بعد الصـدمة والغضـب والحـزن    : باإليذاء الجنسي في الطفولة، مثل 
النتائج فيذكر أن خبرة اإليذاء الجنسي في الطفولة، خبرة مؤلمة غير لفظيـة،  "بفالو  "واألسى، ويناقش

فن طريقة غير لفظية وتصلح لعالج ذلك النوع من الصـدمات النفسـية، فـأي شـخص     والعالج بال
 –يتعرض لصدمة نفسية يجد صعوبة في التعبير عن تجربته بشكل مباشر في كلمـات، واألطفـال   

وهم ال يملكون الكلمـات  ، غير قادرين على التلفظ بأفكارهم ومشاعرهم نحو اإليذاء الجنسي –غالباً 
وتدخالً يتـيح  ، يعتبر نوعاً من العالج" الرسم"صفوا ما حدث لهم، لذا كان العالج بالفن مثل البالغين لي

  . ، وأيضاً يمنح التواصلير اللفظيالفرصة للتعبير غ
 لمعرفة فاعليـة العـالج بـالفن    )٢٠٠٧( .Stelzer et alستيلزر وآخرين  وكانت دراسة

لة، وكانـت العينـة مـن مـراهقين     في خفض أعراض اضطراب ما بعد الصدمة في الطفو "الرسم"
عامـاً،  ) ١٨ – ١٣(واإليذاء البدني والجنسي في الطفولة، وكانت أعمـارهم بـين   تعرضوا للعنف 

عي، وتم تقييمهم قبل وبعد العالج، وتبين مـن النتـائج أن   وكانت جلسات العالج بالفن في شكل جما
، ن الذين لديهم أعراض ما بعـد الصـدمة  يمكن أن يكون عالجاً مساعداً للمراهقي "الرسم"العالج بالفن

  .حيث حدث خفض لهذه األعراض
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ين وتبين من رسوم باستخدام العالج بالفن مع المدمن )٢٠٠٧( Hanesدراسة هانس قامت 
ـ   منحت ت برسمها المدمنون خالل برنامج العالج بالفن، أنها الذات التي قام  اصـويراً وتمثـيالً حقيقي

  .وواقعياً لحياتهم ومرضهم، وجعلتهم قادرين على مواجهة اإلدمان
فـي عـالج    "الرسـم " العالج بالفنعن فعالية  )٢٠٠٧( Dicksonوكانت دراسة دكسون 

  .يساعد المرضى المدمنين كثيراً "الرسم" المدمنين وتبين من خاللها أن العالج بالفن
 "الرسـم " أن استخدام الفن )٢٠٠٨( .Calligan et alوآخرين وتبين من دراسة كولجان 

  .في العالج الجماعي يمكن أن يعزز عملية الشفاء لدى النساء المدمنات
امرأة تعـالج مـن اإلدمـان، وأثنـاء العـالج بـالفن       ) ١٧(حيث كانت العينة مكونة من 

  .عبرن واستبصرن بمشاعرهن في العمل المرئي"الرسم"
ذكـراً  ) ١٢(مع  "الرسم"العالج بالفن استخدم )  ٢٠٠٨(     Diehls  ديهلز  وفي دراسة

  .م تحسن خالل العالج بالفنهوحدث ل) سوء استخدام(مدمناً 
فـي عـالج اإلدمـان     "الرسـم " بدراسة فعالية العالج بالفن )٢٠٠٨( Nosalوقام نوزال 

  .فعال مع المدمناتج واالعتماد الكيميائي لدى مجموعة من النساء وتبين من النتائج أنه عال
 

إلى تبين مدى مالءمـة العـالج بـالفن    ) ٢٠٠٠( .Gabriel et al جبريل هدفت دراسة
كتدخل داعم ومساند لمرضى السرطان، وأظهرت النتائج أنه عالج مالئـم للمرضـى الـذين    "الرسم"

  .اجة إلى التعامل معهالديهم صراعات انفعالية وبح
بدراسة الرسوم التلقائيـة التـي   ) ٢٠٠٦( Massimo and Zarriوقام ماسيمو وزرياي 

مـن اإلنـاث،   ) ٢٣(مـن الـذكور، و   ) ٢٧(قام بها مرضى سرطان الدم وكانت العينة مكونة من 
ـ   ) ١٤ – ٤(وتراوحت األعمار بين  ون عاماً، وطلب إلى الذكور واإلناث رسم أنفسـهم عنـدما يكون

فردهم، وعندما يلعبون، وهم مع المعالج، وكانت الرسـوم دالـة علـى إدراك العينـة لمرضـهم      مب
  .وأوضحت مخاوفهم وقلقهم، وأمانيهم في المستقبل

قـدم برنـامج العـالج     )٢٠٠٨( Visser and Hoogوخالل دراسة فيسر وهـوج  
مريضة، واتضح مـن   )٣٥(إلى مريضات بسرطان الثدي وكانت العينة مكونة من  "الرسم"بالفن

لعالج بالفن جعل المريضات يكتشفن ذواتهن ويعبرن عن انفعاالتهن، وأظهرت العينة النتائج أن ا
وكـذلك  ، ى للحياة بعد العالجوزاد لديهن البحث عن المعن، تغيرات موجبة في معالجة انفعاالتهن

وآخـر   - حاليـاً -أثـر  كان له "الرسم"عشن اإلحساس بجودة الحياة، وهذا يبين أن العالج بالفن
  .طويل المدى على مريضات السرطان

 
على سـلوك   "الرسم"بدراسة أثر األنشطة الفنية )١٩٩٣(  .Bank et alن قام بانك وآخرو
أحدثت تحسناً فـي السـلوكيات    "الرسم" ةوتبين من النتائج أن األنشطة الفني، طفلين لديهما تأخر عقلي

  .االجتماعية لديهما
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 )٥(عمـره   "ذكـر  " على حالة"الرسم"تأثير العالج بالفن  )٢٠٠٤( Kearnsودرس كرنز 
بعـد  ، سنوات ولديه صعوبات ومشكالت في اإلحساس، ودلت النتائج على زيادة السلوكيات الموجبة

  .عالج مفيد وأكدت على أنه، "الرسم"جلسات العالج بالفن
مع أطفال األوتيزم يركـز علـى    "الرسم"أن العالج بالفن) ٢٠٠٨( Martinويرى مارتن 

لكي يعالج النقص في التواصل والتخيل، والرسم كوسيلة غيـر لفظيـة    ؛ انغماس الطفل في عمل فني
  . ألن التواصل اللفظي يكون محبطاً له ؛منح طفل األوتيزم راحة نفسيةفي التواصل ي
جابته الضـعيفة للتـدخالت   مناسباً للطفل األوتيزم في حالـة اسـت   "الرسم"العالج بالفنويعد 

، تحسن المهارات الحركية لدى الطفل األوتيـزم : ويخطط العالج بالفن لتحقيق أهداف مثل، السلوكية
والتعبير عن المشاعر، وبذلك يصـبح العـالج   ، والنواحي االجتماعية ،وتحسن التواصل غير اللفظي

  .أداة مهمة حتى يحس أطفال األوتيزم بالبيئة المحيطة بهم" الرسم" نبالف

 
يمكن أن يكـون أداة   "الرسم" أن العالج بالفن) ٢٠٠٦( Stephensonحيث وجد ستيفانون 

ة كشخص له قيمـة فـي   تمنح قوة للمسنين، بواسطة انعكاس قدرته وتفرده وتصور خبراته في الحيا
يتيح للمسن التعبير عن نفسه خالل الفن، ويمنحـه فرصـة لتكـون     "الرسم" المجتمع، والعالج بالفن

  .شخصاً يسمعهيتيح للمسن  "الرسم" كذلك العالج بالفن، حياته ثمينة من خالل العمل الفني

 
إلى أن األطفال يسـتطيعون أن يعبـروا   ) ١٩٩٠( McIntvreفر اسة مكنتأشارت در

عندما يموت أحـد أفـراد   ، والدراما عن مشاعر الحزن والغضب والموسيقى "الرسم"خالل الفن
أسرتهم، فحينما يرسمون، يتجنبون الصعوبات والمشكالت التي تنشأ عن االنفعاالت التي لم يبت 

  .فيها ولم تحل
ببيـان فاعليـة   ) ٢٠٠١( Graham and Sontagهام وسونتاج وقامت دراسة جرا

أداة  "الرسـم "وأوضحت النتائج أن الفن، مع األطفال الذين لديهم حزن وأسى "الرسم"العالج بالفن
  .فعالة لتقييم أحزان األطفال

نتيجـة  ، على فتاة لديها اضطراب قلق االنفصال )٢٠٠٧( Brodieوكانت دراسة برودي 
  .بالقلق عندها خفض الشعور "الرسم" نتائج أن العالج بالفنوأوضحت ال، فقد أحد أبويها

مـع أطفـال تـأثروا     "الرسـم "العالج بالفن )٢٠٠٧( Rebekahواستخدمت دراسة ربكا 
، واألطفال النـاجون كـان لـديهم    األف )٣٠(حيث مات  ٢٠٠٤في سيريالنكا عام " تسانومي"بأحداث 

الفرصة ليعبروا عن أحـزانهم وآالمهـم، وكانـت عينـة      ولم يعطوا، صدمة ألنهم فقدوا من يحبون
ووجد أن العالج بـالفن   .عاماً من الناجين) ١٣ – ٥(طفالً أعمارهم بين ) ١١٣(الدراسة مكونة من 

  .يعد تدخالً مؤثراً وفعاالً مع هؤالء األطفال
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للـذين  على الوالـدين ا  "الرسم" ببيان أثر العالج بالفن )٢٠٠٧( Luckوك ـل قامت دراسة

سـهل لألبـوين العـالج     "الرسـم " تضح من النتائج أن العالج بالفنلديهما صدمة لموت طفلهما، وا
  .لخروج األحزان المؤلمة وإدراكها والشفاء من الصدمة، وذلك

 
عال في رفع تقدير الـذات  ف "الرسم"أن العالج بالفن )٢٠٠٥( Hertzوجدت دراسة هرتس 

  .لدى المذنبات الصغيرات، وهذا يبنى الثقة الكبيرة لديهن
تم استخدام الرسوم بواسطة المعالج بالفن لتقييم مـدى  ) ٢٠٠٨( Hanesوفي دراسة هانس 

ذاته، ووجد أن الرسـوم أوضـحت الحالـة العقليـة واالنفعاليـة      الخطورة عند نزيل السجن بإيذاء 
  .التي تجعل المسجون يقدم على االنتحار داخل السجن ،والسلوكية


الوحدة النفسية أنها تجربة غير سارة، تـرتبط بـنقص   ) ١٩٥٣( Sullivanوصف سوليفان 

يد الوحدة النفسية ال يكـون بكـون الفـرد وحيـداً أو     إشباع حاجة الفرد إلى العاطفة اإلنسانية، وتحد
   .بمفرده، بل كونه بدون عالقات هو في حاجة إليها

  Abas, 2007:  8) (Berguno et al., 2004: 483) :في سوليفان(
بين الوحدة النفسية األولية الناتجة عن وعـي وإدراك  ) ١٩٥٨( Witzlebenزلبن وميز ويت

  وذكري،عن فقد الموضوع االجتماعالوحدة النفسية الثانوية الناتجة ، وبينالفرد أنه بمفرده في العالم
كخاصية إنسـانية ولـيس    Solitudeنوعاً واحداً من الوحدة النفسية وهو العزلة  "ويتزلبن " 

أن الوحدة النفسية تجربة مؤلمـة، ويفعـل   ) ١٩٥٩( Reichmann، وترى رايكمان عرض مرضيك
ربة المؤلمة، وترى أن الحاجة إلى العالقات مع األشخاص تمتد مـن  تلك التجالفرد أي شيء لتجنب 
  )Abas, 2007: 8, 9:رايكمان في ويتزلبن و . (الطفولة إلى نهاية العمر

أن الوحدة النفسية جزء من الطبيعـة اإلنسـانية،   ) ١٩٦١( Moustakasوقرر موستاكس 
  )Hu, Mu., 2007: P. 28:موستاكس في. (وعامة لدى كل األفراد

  : ثنينة في بعدين االوحدة النفسي) ١٩٦١(ووصف موستاكس 
، ورفـض  Self-Alienationالوحدة النفسية بشأن الحياة العصرية، بمعنى اغتـراب الـذات   : األول

  .قلق واضطراب هي الذات، وهذه ليست وحدة نفسية بل
في قلق الوحدة النفسـية  الوحدة النفسية الوجودية، وفيها يدرك الفرد نفسه كفرد منعزل، بينما : الثاني

  . ينعزل الفرد عن نفسه كشخص يدرك ويشعر) النوع األول(
  )Abas, 2007: 9:في  موستاكس (

أن ) ١٩٧٢( Lemon, Bengtson and Petersonوقرر ليمون وبنجتسـون وبترسـون   
  . التفاعالت االجتماعية لدى الفرد ترتبط على نحو سالب مع الوحدة النفسية

  )Hu, Mu., 2007: 27:في وبترسون ليمون وبنجتسون (
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بأنهـا مـرض حـاد وتـرتبط     ) ١٩٨٣( Weissالوحدة النفسية بواسطة ويـس   ووصفت
  Cacioppo  et al., 2006: 140) :في ويس(. باألعراض االكتئابية

  :الوحدة النفسيةنوعين من " ويس"وحدد 
 

الذي نرتبط به، ويمنح اإلحسـاس بـاألمن،    الشخص تنشأ من فقد أو غيابفالعزلة االنفعالية 
  . )المسن الذي يتركه أبناؤه –موت الزوج (مثل 

 
فالعزلة االجتماعية تنتج من الشعور باالنفصال عن شبكة العالقـات االجتماعيـة، ونقـص    

  ). المسن الذي ال يستطيع المشاركة في أنشطة المجتمع نتيجة إعاقة جسدية(االنتماء إلى المجتمع مثل 
  )Abas, 2007: 10  - Hu, Mu., 2007: 29في  ويس (

أثراً سالباً حيث اإلحساس  - لية واالجتماعيةنفعااال: ويتضمن كال النوعين من الوحدة النفسية
من العالقـات   Exclusionع واالستبعاد ، والشعور التالي بالمنEmptinessالسابق بالفراغ والخالء 

  )Markler, 2007: 2. (االجتماعية
أن الوحدة النفسية خبرة وتجربة تميز التعـارض بـين    )١٩٧٨( Scrmatويرى سكرمات 

األول إدراك الفرد لنفسه وما لديه من عالقات مع األشـخاص  : ماهو نوعين من عالقات األشخاص
  .لثاني العالقات التي يجب أن يمتلكهاوا) للفرد الحالي االجتماعي الوضع(

ثالثة أنواع من الوحـدة النفسـية، وذلـك    ) ١٩٧٨( Young and Beckوذكر يونج وبيك 
  :على أساس الفترات الزمنية التي يقضيها الفرد بمفرده

Transient 
  .فسية من وقت إلى آخروتكون حياة الفرد االجتماعية سوية، لكنه يشعر بالوحدة الن

Transitional 
  .وفاة شخص عزيز، الطالق : يشعر الفرد بالوحدة النفسية نتيجة ظروف طارئة مثل

Chronic 
  )Abas, 2007: 10, 11, 14( .تستمر الوحدة النفسية لفترات طويلة

الوحدة النفسـية بأنهـا    )١٩٧٩(   Peplau and Perlmanو وبرلمانوعرف  كل من ببل 
تكون فيها عالقات الفرد قليلة وأقل إشباعاً عما يرغب ويتوق إليه مـن عالقـات مـع    تجربة ذاتية 

  )Hu, Mu., 2007:27: في ببلو وبرلمان . (اآلخرين
إلنسان، وأنهـا  أن الوحدة النفسية جزء من وجود ا) ١٩٧٩( Rolsheiserويعتقد روليشيرز 

الوحدة النفسية أنها حالـة  ) ١٩٨٠( Francisإلى اإلبداع واإلدمان واالكتئاب، ويحدد فرانسس  تؤدي
  . تحدث لدى الفرد عند االنفصال عن شخص تحبه أو األشياء المهمة

  )Abas, 2007: 10, 11: في روليشيرز و فرانسس (
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إلى سـببين اثنـين للوحـدة     )١٩٨٢( Rubenstein and Shaverويشير روبستين وشيفر 
  . أنه منعزل: مع الجماعة، وثانيهما Unattachedأن الفرد بال ارتباط : النفسية، أولهما

  )Markler, 2007: 3: في روبنستين وشيفر (
الوحدة النفسية أنها غياب العالقات االجتماعيـة المشـبعة،   ) ١٩٨٢( Youngويعرف يونج 

  . القلق وإساءة استخدام المخدرات: لويرتبط ذلك باالضطرابات النفسية مث
  )Abas, 2007: 11:فييونج  (

  :ثالثة عناصر في الوحدة النفسية وهي) ١٩٨٢(وحدد ببلو وبرلمان 
  .نتيجة نقص العالقات االجتماعية لدى الفرد الوحدة: األول
مـن  ، فقد يشعر الفرد بالوحدة النفسـية وهـو بـين العديـد     يالوحدة النفسية شعور شخص: الثاني

  .أو ال يشعر بالوحدة النفسية وهو بمفرده ،األشخاص
الوحدة النفسية هي شعور سالب وغير سار فهي تجربة غير سـارة تحـدث عنـدما تكـون     : الثالث

  . العالقات االجتماعية لدى الفرد غير كافية
  )Kaasa, 1998: 195 – Abas, 2007: 13 :ببلووبرلمان في(

ن الوحدة النفسية ال تعنـى أن الفـرد يكـون وحيـداً     أ) ١٩٨٣( Williamsويذكر ويليامز 
ويرى كـل مـن ويلـر     .وإنما تمثل مشاعر عدم الرضا عن العالقات االجتماعية مع األفراد ،مفرداً

أن الوحدة النفسية تتنبـأ بـأن التفـاعالت    ) ١٩٨٣( Wheeler, Reis and Nezlekوريس ونزلك 
. وال يهم مجموع وعـدد تلـك التفـاعالت   ، ال االجتماعية مع اآلخرين لدى الشخص ذات معنى أو

  )Hu, Mu., 2007: 27: في ويليامزو ويلر وريس ونزلك(
الوحدة النفسية أنها المزاوجة بـين الحاجـة إلـى التفاعـل     ) ١٩٨٤(ويعرف ببلو وبرلمان 

وأنها تجربة غير سارة تنتج مـن نقـص   ، تماعية التي يعيشها الفرد بالفعلاالجتماعي والعالقات االج
  )Markler, 2007: 1, 2:في  ببلو وبرلمان(. عدد وطبيعة العالقات االجتماعية لدى الفرد

أن الفرد أو المدة التي تسـتمر  ) ١٩٨٤( Peplau and Goldstonويرى ببلو وجولدستون 
  )Hu,Mu., 2007: 30:في  ببلو وجولدستون . (عليها الوحدة النفسية لدى الفرد تعد بعداً هاماً

أن األفراد يولدون ولـديهم  ) ١٩٩٤( Buchholz and Chinlundز وشنليند ويقرر بتشهول
  . أيضا الحاجة إلى أن يكونوا بمفردهم وإلى االرتباط باآلخرين

  )Greenwood, 2008:13:فيبتشهولزوشنليند  (
رد ـالف إلي أن الوحدة النفسية هي الحالة التي يكون فيها) ١٩٩٩( Weberterويشير وبستر

  Weberter, 1999 : 703) :وبستر في(. همفردوحيدا وب
الوحدة النفسية االنفعالية إلى ) ١٩٩٧( Ditomass and Spinnerر سوينسب دتومس وسبن

األسرة والعالقات العاطفية، والوحدة النفسية االجتماعية ينسبها إلى العالقات مع األقران، وأن الوحدة 
  )Markler, 2007: 6:في   مس وسبنسردتو . (عن القلق واالكتئاب منبئالنفسية هي أفضل 

  :الوحدة النفسية على أساس نموذجين) ١٩٩٨( Kaasaويحدد كاسا 
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وهـي جـذور   ،يفحص العوامل الخارجية الغائبة وغير الموجودة في العالقات االجتماعيـة  : األول
  .للوحدة النفسية

  .العوامل الشخصية والنفسية: ينسب إلى العوامل الداخلية مثل: الثاني

نقص في العالقـات   ا شعور سالب يرتبط بأن الشخص لديهالوحدة النفسية أنه" كاسا"يعرف و
  )Kassa, 1998: 195( .ويرى أنها تقييم موضوعي لعالقات الشخص بالعالم الخارجي. االجتماعية

أن الوحدة النفسية لها منشأ نمائي تطـوري ومكـاني بيئـي     Anderssonويرى آندرسون 
Situational ، على أن األبوين لهما دور في معاناة الطفل للوحـدة النفسـية خـالل السـنوات     وأكد

  )١٩٥ص   :المرجع السابقآندرسون في (  .التالية
  وفي الـدليل التشخيصـي واإلحصـائي لألمـراض واالضـطرابات النفسـية والعقليـة       

 DSM IV )كتئـاب،  الوحدة النفسية هي عرض للعديد من األمراض النفسية مثل القلق واال) ١٩٩٤
  .البالغين واألطفال على حد سواء وهي تؤثر على

 ،إلى أن الوحدة النفسية هي حالة من المحنة واألسى االنفعـالي ) ١٩٩٨( Pondويشير بوند 
والتي تنشأ نتيجة شعور الفرد بالغربة، والبعد عن الناس وعندما يساء فهمه أو أن يكون مرفوضاً من 

وبخاصـة األنشـطة    ،ي النماذج االجتماعية للنشاطات المرغوبةاآلخرين، وعندما يكون هناك قلة ف
  Pond,1998)  . (التي تمنح اإلحساس بالتكامل االجتماعي وتعطي الفرص للعاطفة االنفعالية

 لوحدة النفسية أنها اسـتجابة الفـرد  ا) ٢٠٠٤( .Berguno et al ونويعرف برجونو وآخر
، وهي موقف تحبط فيه الحاجة إلـى  )؟ القات االجتماعيةهل يملك أو يفقد نمطاً معيناً من الع(لسؤال 

التواصل مع اآلخرين وهذه التجربة المؤلمة قد تجعل الفرد يندفع بسرعة إلعادة تأسـيس العالقـات   
والعالقـات االجتماعيـة قـد    . والتواصل مع اآلخرين، بدون االهتمام بنتائج العالقات مع األشخاص

ويصاحب الوحدة النفسـية   االجتماعية،دما يغيب المعنى للتفاعالت بالوحدة النفسية عنتعمق اإلحساس 
قـد  ويالزمها حالة من الملل واإلحساس بأنه ال يوجد هدف، واألفراد الذين يعانون الوحدة النفسـية  

أنفسهم على ضعفهم هذا، والفرد الوحيد نفسياً قد يجد أن استجابة اآلخرين لوحدتـه النفسـية    يلومون
  . ص العاطفة، مما يؤدي إلى المزيد من العزلة والوحدة النفسيةتكون بالغضب ونق

)Berguno  et  al., 2004: 483(  
أن الوحدة النفسية هـي الشـعور أو   ) ٢٠٠٥( .Pressman et alويقرر برسمان وآخرون 

إدراك الفرد أنه وحيد، فالفرد لم يحقق المستوى المرغوب من التفاعل االجتماعي، ويضيف برسـمان  
، فالشـخص الـذي   ن أن العزلة االجتماعية والوحدة النفسية ال يرتبطان على نحو عال أحياناًوآخرو
وحدة نفسية، إذا كان هنـاك نقـص فـي المـودة      يمكن أن يكون لديهعالقات اجتماعية متعددة  لديه

ـ   الذي لديه واأللفة داخل هذه العالقات، بينما الشخص د روابط اجتماعية قليلة لكنها متماسـكة وتوج
  )Pressman et  al., 2005: 297. (ال يمكن أن يشعر بالوحدة النفسية –مودة بين األفراد 
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أن الوحدة النفسية هي إحسـاس الفـرد بالعزلـة عـن     ) ٢٠٠٥(ويرى فرج عبد القادر طه 
اآلخرين، حتى وهو بينهم، وكأن عالقاته النفسية واالنفعالية بهم مقطوعة، بحيـث تغيـب العالقـات    

معهم، فيحس بعدم اهتمامهم به، وبعدم اهتمامه بهم، وكأنه يعيش في جزيرة منعزلة خاصـة  المتبادلة 
  . طراب نفسي بدرجات مختلفة من الحدهبه وحده، وهو إحساس أليم يشير إلى اض

  )٤٤٧: ٢٠٠٥فرج عبد القادر وآخرون، (
ب ومعقـد  إلى أن الوحدة النفسية تفهم على أنها بعد مرك) ٢٠٠٥( Nilssonويشير نيلسون 

قـد يتحـول ويتجـه نحـو      منها في حياتنا، ويمكن أن تظهر في مستويات كثيرة والمستوى العميق
  )Nilsson, 2005. (المرض

ا يتضـمن  مهفسية االنفعالية واالجتماعية كليأن الوحدة الن) ٢٠٠٧( Marklerويرى ماركلر 
  .Negative Affectواألثر السالب  Isolationالعزلة : مكونين رئيسيين وهما

)Markler, 2007: 7(  
  :الوحدة النفسية إلى نوعين من العوامل) ٢٠٠٧( .Hu,Mu" هـو"ويرجع 
 .، فالوحدة النفسية هي خاصية شخصية)خصائص شخصية(عوامل داخلية : األول
 .State، فالوحدة النفسية هي حالة )األحداث الموقفية(عوامل خارجية : الثاني

ترجع إلى أحداث حياتية معينة، وتكون الوحدة النفسـية العـابرة   وأن الوحدة النفسية الموقفية 
  )Hu, Mu., 2007: 30, 31. (األكثر شيوعاً

أن الوحدة النفسية هي خبرة انفعالية، تعبر عن عالقة الفـرد   )٢٠٠٧( Abasويرى عباس 
  . بمجتمعه، وهي إحساس أن الفرد غير مرتبط بشبكة العالقات داخل األسرة ومع األصدقاء

)Abas, 2007 :2(  
أن الوحدة تنشأ نتيجة التعاون بين ما يرغبه الفرد  إلي ) ٢٠٠٧(   .Hu, Mu "هـو" ويشير

ـ   ، من تفاعالت اجتماعية مع اآلخرين ل وما حققه وأحرزه من عالقات بالفعل، فعنـدما يكـون التفاع
فإن مشاعر الوحدة  ال يقابل االحتياجات النفسية لديهو، وغير كاف االجتماعي لدى الفرد غير مناسب

أن عالقـات   Social Provision Theoryوكما ترى النظريـة االجتماعيـة    .النفسية سوف تحدث
  .اجتماعية معينة تكون لها مدلوالت مختلفة لدى الفرد وتقابل احتياجاته وال يمكن استبدالها

 )Hu, Mu ., 2007: 27, 28(  
  :ة النفسيةمن الوحدبين نوعين ) ٢٠٠٧( Marklerويفرق ماركلر 

  .الوحدة النفسية االجتماعية: األول
  .الوحدة النفسية االنفعالية: الثاني

لحالة السالبة التـي يعيشـها الفـرد نتيجـة لعزلـة      إلي افالوحدة النفسية االجتماعية ترجع 
ا والوحدة النفسية االنفعالية تنسب إلى الحالة السالبة التي يعيشـه  .المجموعة أو لغياب جماعة األقران

  .الفرد نتيجة غياب العالقات القوية بين األشخاص
على أن األصدقاء الحميمين لهم دور مهم في القضاء على الوحـدة النفسـية   " ماركلر"ويؤكد 

  )Markler, 2007: 1. (ومنح مشاعر القلق واالكتئاب لدى الفرد ،االنفعالية
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يبة، إال أن الفالسفة األلمـان  وبالرغم من أن الوحدة النفسية تعد تجربة مؤلمة وغير سارة وكئ
انعكـاس لذاتـه    أن يكون لديهأكدوا على الجانب الموجب للوحدة النفسية، وأنها تساعد اإلنسان على 

  )Hu, Mu., 2007: 28. (وإدراك لقوة روحه

أهـم النقـاط    نلخـص ، ومن خالل العرض السابق للتعريفات التي تناولت الوحدة النفسية
  :دة النفسيةالبارزة في تعريفات الوح

. هناك جانب موجب في الوحدة النفسية، يساعد الفرد على إدراك ذاته ويؤدي إلـى اإلبـداع   - ١
(Hu, Mu., 2007) (Abas, 2007) 

  .وهناك جانب سالب للوحدة النفسية يؤدي إلى القلق واالكتئاب واإلدمان
)Rolsheiser, 1979( 

. فضاً لها ويحـاول الـتخلص منهـا   سارة ويكون الفرد راغير  الوحدة النفسية تجربة مؤلمة - ٢
(Reichmann, 1959) (Abas, 2007) 

الوحدة النفسية ال تعنى أن الفرد وحيد مفرد، فقد يشعر بالوحدة وهو بين الناس أو ال يشـعر   - ٣
 )Berguno  et  al., 2004. (بالوحدة وهو بمفرده

ـ  يكون لدي الفرد والتي العالقات االجتماعية الوحدة النفسية تعنى نقص - ٤  ،ي حاجـة إليهـا  ف
والتواصل مع اآلخرين غير موجود، والعالقـات االجتماعيـة ال تكـون     وتعني أن التفاعل

 . بكثرتها بل بجوهر العالقات والتفاعالت ومدى التماسك والترابط والتواصل بين األفراد
(Berguno  et  al., 2004) (Abas, 2007) 

الظـروف  (وعوامـل خارجيـة   ) لفـرد شخصية ا(الوحدة النفسية ترجع إلى عوامل داخلية  - ٥
 )Hu,Mu ., 2007). (المحيطة

وحدة نفسية فيها ينعزل الشخص وينسحب نتيجة قلق وخـوف مـن    :الوحدة النفسية نوعان  - ٦
ألن الجماعة تـرفض وال يسـتطيع   ؛ التفاعالت االجتماعية، ووحدة نفسية ينعزل الشخص 

  (Pond, 1998).ل واالنضمام إليهاالدخو
الذي يمنح اإلحسـاس   خصأو غياب الش فقد وحدة انفعالية تنشأ من : نوعان النفسية الوحدة - ٧

 . ووحدة اجتماعية تنشأ من االنفصال عن شبكة العالقات االجتماعية، باألمن
)Kasse, 1998 – Hu,Mu ., 2007 – Markler, 2007( 

 
  : ةتعددت النظريات التي تناولت الوحدة النفسي

  ))Abas, 2007) (Hooper, 2003): في(
 

أن الوحدة النفسية مرض، نتيجة إحباط الحاجة إلـى  ) ١٩٥٩( Reichmannرايكمان  ترى
  .التفاعل مع اآلخرين في الطفولة وإلى العوامل الداخلية لدى الفرد
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  .نفسية تنشأ من التوافق السيئ لدى الفردأن الوحدة ال) ١٩٨٧( Sadlerيرى 

 
أن ) ١٩٦١( Moustakasللوجودية رؤية موجبة للوحدة النفسية حيـث يـرى موسـتكاس    

  .الوحدة النفسية حقيقة للحياة، ونحن في حاجة إلى أن نتقبل هذه الحقيقة والتغلب عليها
 

  .أن الوحدة النفسية تقع خارج الفرد وهي نتيجة قوى اجتماعية) ١٩٥١( Frommيرى فروم 
 

والبيئـة  ، أن الوحدة النفسية تنشأ نتيجة تفاعل عوامل لدى الفرد) ١٩٧٣( Weissيرى ويس 
  .وهي غريزة فطرية، وأن الوحدة النفسية شيء طبيعي وعادي، االجتماعية المحيطة

 
أن الوحدة النفسية تحدث مع اإلدراك، ) ١٩٨٢( Peplau and Perlmanيرى بابلو وبرلمان 

  .عندما يكون هناك تناقض بين ما يتوقعه الفرد من إشباع ورضا اجتماعي وما يحصل عليه بالفعل
Privacy 

بـدالً  ) الكيف(ألشخاص على أهمية طبيعة العالقة بين ا) ١٩٧٧( Margulisيؤكد مرجلس 
  ).الكم(من االهتمام بمقدار وعدد هذه العالقات 

General System 
أن هناك عوامل مختلفة تتفاعل معاً وتسـهم فـي الوحـدة    ) ١٩٨٢( Flendersيرى فلندر 

  ))Abas, 2007: 16 – 17 ),( Hooper, 2003: 3 – 10: ( في(  .النفسية
 

أن الوحدة النفسية يمكـن أن تتـيح للفـرد إمكانيـة القـوة      ) ١٩٩١( Andreيرى أندري 
إلى أنه عندما يتم ) ٢٠٠٤( Rokachوالصالبة، واإلطالع واإلبداع ومعرفة الذات، ويشير روكاتش 

تصـبح   واعتبار أنها أشياء صغيرة وتافهة، فإن هذه العواقـب ، إنكار وتجاهل عواقب الوحدة النفسية
  : ومن المخاطر التي تسببها الوحدة النفسية للفرد، خطيرة ومدمرة لحياتنا

 .الوحدة النفسية تستطيع أن تدمر الحب والعاطفة اإلنسانية - ١
الوحدة النفسية يمكن أن تلهينا وتشغلنا عن توجيه طاقاتنا اإلبداعية والفعالـة فـي الطريـق     - ٢

 .الصحيح
 .علينا أن نتعامل معها حتى ال تتحكم في حياتناالوحدة النفسية قوة فعالة بداخلنا و - ٣
الوحدة النفسية إذا لم تواجه بأسلوب ذي معنى سليم فإنها قد تخلـق أشخاصـاً قسـاة غيـر      - ٤

 .متفاعلين
 Poorالوحدة النفسية وجد أنها ترتبط باعتالل الصحة الجسمية وبطبيعة الحيـاة الضـعيفة    - ٥

Quality of Life. ) أندري وروكاتش في:Rokach, 2004, 32 - 35(  
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في عـالج   "الرسم" دور الفنلمعرفة  (Wolf, et al., 1985) دراسة ولف وآخرين أجريت

مرضى لديهم فقدان شـهية  )  ٤(وكانت العينة مكونة من ، )األنوركسيا(قدان الشهية العصبي مرض ف
دة النفسية، الفـراغ والخـواء   صورة ذات مضطربة، الوح: "الرسم" عصبي، وظهر في أعمالهم الفنية

  :واتضح من الدراسة أن ،الداخلي، باإلضافة إلى دفاعات اإلنكار واالنقسام
 .عاني منها مريضة األنوركسياجيداً للصراعات الداخلية التي ت الرسوم أعطت مؤشراً - ١
 .يمكن أن يكون جسراً هاماً في تسهيل العالج النفسي اللفظي "الرسم" الفن - ٢
مـع  ) األسـري  – الفردي - السلوكي(بعداً هاماً للعالج متعدد األبعاد  ضافأ "الرسم" الفن - ٣

 .هؤالء المرضى
إليه مريض األنوركسـيا  مرآة مضبوطة تعكس المستوى الذي يصل  "الرسم"العمل الفني - ٤

 .في العالج

كانت العينة مكونة من أطفـال لـديهم    )Bolea et al., 1986(وفي دارسة بوليا وآخرين 
ويعانون من الوحـدة النفسـية،    خرين تعرضوا إليذاء جنسي وجسماني،ومن أطفال آ صعوبات تعلم،

في ظهـور مشـاعر    ا فعاليناإلرشاد األسري كانو "الرسم" وأظهرت النتائج أن استخدام العالج بالفن
  .كارنط الدفاعات كاإلاحبإالوحدة على السطح، 

الفن في تقيـيم وعـالج   عن استخدام العالج ب )Mohawk, 1089(وكانت دراسة موهوك 
أفراد، ) ٥(وتكونت عينة الدراسة من  الوحدة النفسية لدى مرضى مقيمين داخل المشفى لفترة طويلة،

سـنة وتـم تقيـيمهم بواسـطة     ) ٢٠ – ١٨(ويعالجون بالمشفى لمدة عامين، وأعمارهم تتراوح بين 
معالج بالفن، ويهدف هذا ريض والبعد تأسيس العالقة بين الم" الوحدة النفسية"اختبار  طبق، و" الرسم"

ما إذا كان المريض يشعر بالوحدة النفسية والعزلة في داخل المشفى أم ال؟ وقد تـم  معرفة  إلي التقييم
وكذا بعد الجلسة العاشرة مـن العـالج، واسـتخدم     "الرسم"التقييم في الجلسة األولى من العالج بالفن

  .كوسيلة للتعبير "الرسم" العالج بالفن
 اعلى ذكر وأنثى بالصف الثالـث االبتـدائي،  لـديهم    )Pond, 1998(دراسة بوند  وتمت
 بـالفن   وتكونـت مجموعـة العـالج   ، أسابيع )٨(لمدة  "الرسم" شاركا في العالج بالفن، وحدة نفسية

مشكالت أخري ذكور،  وأنثي  لديهم   )٤(و، الذكر واألنثي اللذين لديهما وحدة نفسية( أفراد  )٧(من
وذلك لتقييم مشاعر االرتباط مـع اآلخـرين   ، ن للوحدة النفسيةمقياسا  واستخدم وحدة النفسية،غير ال

  : قبل وبعد التدخل العالجي والمقياسان هما
• Asher Children Loneliness Scale. 
• Self-Inventory of Loneliness .  

، وفهـم العالقـات   ،على تنمية المهارات االجتماعية "الرسم"وقد ركزت جلسات العالج بالفن
واتضح من النتـائج أن   ،واستند العالج على نظرية العالج المعرفي السلوكي ،والتواصل بين األفراد

الشعور بالوحدة النفسية درجات الطفلين حدث فيها تحسن وقل.  
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  :وهذا عرض موجز لجلسات العالج بالفن
  .أسابيع، بمعدل جلسة في األسبوع)٨( استمر العالج لمدة

 ،العالقـات  تلك وما يشعرون به تجاه، بدأت مجموعة األفراد في مناقشة العالقات االجتماعية :ىاألول
وطلب إلى كل فرد أن يرسم في الجانب األيمن من صفحة الرسم شكل العالقات الجيدة بـين  

  .العالقات السيئة بين األشخاص يرسم وفي الجانب األيسر ،األشخاص
ائمة بالسلوكيات المرتبطة بالعالقات الجيدة والسيئة مـع األفـراد،   طلب إلى كل فرد وضع ق: الثانية

ويحبـون  ، فكانت السلوكيات المرتبطة بالعالقات الجيدة تبين أن الناس يشـعرون بالسـعادة  
وهنـاك مشـاركة بـين     ،وتظهر المشاعر والعاطفة ،بعضهم بعضاً، وكل فرد يعتنى باآلخر
يات المرتبطة بالعالقات السيئة تبـين أن كـل فـرد    األفراد وهم يتحدثون معاً، وكانت السلوك

  .حاجة إلى حماية النفس ، ووهناك جرح وإيالم لآلخر ي اآلخر، يصرخ ف
كان الهدف منها مناقشة اتجاهات ومشاعر األفراد نحو العالقات مع األشخاص، حيث طلـب  : الثالثة

فكانت ، ات المرسومةإلى كل فرد أن يكتب على لوحة الرسم مشاعر األشخاص تجاه السلوكي
 االمشاعر المرتبطة بسلوكيات المشاركة والتقاسم والتنافس والقتال تبـين أن هنـاك شـعور   

  .بالسعادة والحب والمودة تجاه سلوك المشاركة والتقاسم وأنه شيء مدهش ورائع
  .ومرعب وجنوني، وليس لطيفاً، يئوبالنسبة للقتال كانت المشاعر بين حسن وس

ن الشعور مذهالً، ومدهشاً، وعسيراً، وشاقاً، ولـه عائـد ومكافـآت،    أما التنافس فكا
  .وهناك مكسب وفوز

إدراكاتهم التي لـديهم،   أن يتحدثوا عن رسوم وطلب قائد الجماعة إلى أعضائهاتم مناقشة ال :الرابعـة 
  .أتيح لألعضاء القيام بالتواصل فيما بينهم وخالل هذا

  .عباً صغيراً ليقوم بزخرفته وتلوينهُأعطى كل فرد في الجماعة مك: الخامسة
واتضـح   ،جمعت المكعبات ووضعت داخل صندوق كبير، وتمت المناقشة بـين األفـراد  : السادسة

لـى أفـراد   والمكعبات الصغيرة ترمز إ ،للجميع أن الصندوق الكبير يرمز إلى الجماعة ككل
  ).إسهام كل فرد إلى الجماعة(به يمثل  الجماعة ولكل فرد مكعب خاص

قائـد   ، خالل العمل معاً كجماعة، ووضح كتسب أفراد الجماعة المهارات االجتماعيةا فيها: السابعة
، وأن االخـتالف  د كاملوأنه ليس هناك فر، الطبيعة الخاصة لكل فرد في الجماعة  الجماعة

  .تجعلهم متفردين ولديهم خصوصية بين األفراد 
لقة على جدار الحـائط، وتـم مناقشـة    وقام أفراد الجماعة بالرسم معاً على ورقة مع

  .األفكار والمشاعر
  .عن العالقات االجتماعية تحدث أفراد الجماعة عما تعلمونه: الثامنة
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على عينة من طـالب الجامعـة    )Brown et al., 2001(وقامت دراسة برون وآخرين 
نتيجـة اخـتالف   ، والتي قد ال يكون بها تواصل بـين الطـالب،   المدن الجامعيةالذين يعيشون في 

األعمار، واختالف أسلوب الحيـاة، واختالفـات االهتمامـات، واخـتالف المسـتوى االقتصـادي       
لـبعض الطـالب،   كن أن يكون هذا المكان غير مريح واالجتماعي والثقافي واألخالقي، وبالتالي يم
نها تـؤثر علـى   فإوهذه المشكالت النفسية إذا لم يتم حلها  ،فيشعرون بالتوتر واإلحباط وعدم التكيف

يمكن أن يحسن العالقـات االجتماعيـة    "الرسم"الطالب بشكل سلبي، وتفترض الدراسة أن نشاط الفن
وكانـت عينـة   ، ويخفض مستوى الوحدة النفسـية لـديهم   ،بين الطالب المقيمين في السكن الجامعي

ور، وتـم  مـن الـذك  ) ٤٤(ناث، من اإل) ٩٦: (من طالب الجامعة، منهم) ١٤٠(الدراسة مكونة من 
  .وأخرى ضابطة "الرسم" إلى مجموعتين، مجموعة تجريبية تتلقى العالج بالفن تقسيم أفراد العينة

  : وقد قامت مجموعة العالج بمهمتين
طلب إليهم أن يرسموا لوحة تعكس مدى ما يشعرون به في الوقـت الحـالي مـن راحـة     : األولـى 

  .اجتماعية في المسكن
وا جميعاً ويرسموا معاً لوحة تعكس ما يحبون ويتمنون أن يكـون عليـه   طلب إليهم أن يتعاون: الثانية

  .لكي يكون المسكن مريحاً من الناحية االجتماعية ؛الحال

في المسـكن، ثـم قامـت     بشرح ما رسمه ومناقشة وضعه وموقعهوقام كل طالب وطالبة 
خـل المسـكن   كل فـرد بالراحـة دا  المجموعة بشكل جماعي بتوضيح ما سوف يفعلونه حتى يشعر 

وتـم تطبيـق   ، أوضاع المسكن فقط ولم تقدم رسـماً أما المجموعة الضابطة فكانت تناقش  .الجامعي
وذلك قبل العالج وبعـد  ، مقياس الرضا عن المسكن الجامعي ومقياس الوحدة النفسية: مقياسين وهما

مجموعة العـالج   وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود اختالفات ذات داللة بين ،العالج وفي المتابعة
حسـناً  كذلك أظهرت كلتا المجموعتين ت، في مقياس الوحدة والرضا عن السكنوالمجموعة الضابطة 

من الطالب والطالبـات فـي مجموعـة    %) ٨٨(واتضح من النتائج أن ، ذا داللة في كال المقياسين
مـع طـالب    "الرسم" وأوصت الدراسة باستخدام الفن، كانوا مستمتعين بالبرنامج "الرسم"بالفن العالج

  .الجامعة لمساعدتهم في تأسيس البيئة المريحة داخل دور اإلقامة الداخلية بالجامعة
في التخفيف من  "الرسم" الفني العمل بتوضيح دور )Devlin, 2006(واهتمت دراسة دفلن 

اً علـى  فالعمل الفني الذي يقوم به األطفال المرضى بالسرطان يتضمن دليالً وبرهان ،السرطان مرض
 ،تجاه هذا المرض، حيث نجد في رسومهم موضوعات تتعلـق بالعزلـة   ،وردود أفعالهم ،مشاعرهم
واألسى، واتضح من النتائج أن الفـن يعـد أداة ثمينـة     ،وفقدان األمل، والشعور بالحزن ،والغضب

غيـر  ماً وذا فائدة عظيمة عندما يكون األفـراد  مهونفيسة في عملية التواصل مع المرضى، ويكون 
ام العمل الفني في مشاعرهم على نحو لفظي، وأوصت نتائج الدراسة باستخد لتعبير عنا عليقادرين 

  .نه يتيح بيئة آمنة نفسياً للمرضىالمشافي، حيث إ
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 مرضـى  ن ومسني مع "الرسم"استخدم العالج بالفن )Hannemann, 2006( دراسـة في و
Dementia " واتضـح مـن النتـائج أن     ،" غ أو إصـابة بسبب مرض في الدما شديد اختالل عقلي

ج االنفعـاالت  خـرو  يتيحـان  و ،الشعور باالكتئاب والعزلة ناخفضي "الرسم" النشاط اإلبداعي والفن
 ين علـي االختيـار  المرضي قـادر  ن، ويجعالحساس والوعيخلية، و يزيدان من القدرة علي اإلالدا

  .علي األفراد  يجابيويؤثران بشكل إ واتخاذ القرارات،

 
  :من خالل نتائج الدراسات السابقة يتضح ما يلي

 .وسيلة للتعبير والتنفيس االنفعالي "الرسم" الفن - ١
 .الرسوم تعطى مؤشراً للصراعات الداخلية - ٢
 .يسهل العالج النفسي اللفظي "الرسم" الفن - ٣
 ).السلوكي واألسري(ألخرى يكون فعاالً عندما يقترن بالعالجات ا "الرسم" العالج بالفن - ٤
 .يكون ذا فائدة مع األفراد غير القادرين على التعبير عن مشاعرهم لفظياً "الرسم" الفن - ٥
 .يتيح للمريض بيئة آمنة "الرسم" العمل الفني - ٦
 .يعكس مدى تقدم المريض في العالج "الرسم" العمل الفني - ٧
 .ن األفرادينمى المهارات االجتماعية ويتيح التواصل بي" الرسم" الفن - ٨
األطفـال،  : فعال في التخفيف من مشاعر الوحدة النفسية لدى فئات مختلفـة  "الرسم" الفن - ٩

 .طالب الجامعة، المرضى النفسيين


، )الـذكور واإلنـاث  (درجات أفراد عينة الدراسة  رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - ١

 رتـب ، وبـين  )الرسـم (خدام العالج بـالفن  قبل است" الشعور بالوحدة النفسية"على مقياس 
 .، وذلك لصالح القياس البعدي)الرسم(درجاتهم بعد تطبيق العالج بالفن 

، )الـذكور واإلنـاث  (درجات أفراد عينة الدراسة  رتب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين - ٢
درجـاتهم   رتب، وبين )الرسم(بعد تطبيق العالج بالفن " الشعور بالوحدة النفسية"على مقياس 

 .المتابعة بعد ما بعد فترة المتابعة، وذلك لصالح


 

بكلية التربية ببنهـا،  " تعليم أساسي"طالباً وطالبة بالفرقة الثالثة ) ٩(تكونت عينة الدراسة من 
درجـات   ، ومن الحاصـلين علـي  )٠,٧٩(بانحراف معياري قدره ) ١٩,٥٨(ومتوسط أعمار العينة 

  .مرتفعة في مقياس الوحدة النفسية 
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، وقام بتعريبه عبد الرقيب أحمـد البحيـري   )١٩٨٠( .Russell et alأعده رسيل وآخرون 
عبارة، نصف العبارات موجـب، والنصـف اآلخـر سـالب،      )٢٠ (، ويتكون المقياس من)١٩٨٥(

درجة كحـد أقصـى،    ) ٨٠ (درجة كحد أدنى، إلى ) ٢٠ (درجات على المقياس منوتتراوح قيمة ال
) × ( ويجيب المفحوص عن كل عبارة من عبارات المقياس بوضع عالمـة  ، لدرجة الوحدة النفسية

  ).غالباً –أحياناً  –نادراً  –أبداً (داخل دائرة واحدة أمام أحد االختيارات األربعة المتفاوتة الشدة 
  :س الوحدة النفسيةصدق مقيا

  :صدق مفردات مقياس الوحدة النفسية - 
حساب معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكلية للمقيـاس والجـدول التـالي    ب قامت الباحثة

  :يوضح ذلك
  ) ١ (جدول 

  معامالت ارتباط المفردات بالدرجة الكلية للمقياس
  معامل االرتباط  رقم المفردة  معامل االرتباط  رقم المفردة

٠,٥١  ١١  **٠,٤٨  ١**  
٠,٥٧  ١٢  **٠,٥٢  ٢**  
٠,٥١  ١٣  **٠,٣٦  ٣**  
٠,٦٥  ١٤  *٠,١٤  ٤**  
٠,٥٠  ١٥  **٠,٤٨  ٥**  
٠,٥٦  ١٦  **٠,٤٨  ٦**  
٠,٥٨  ١٧  **٠,٥٣  ٧**  
٠,٥١  ١٨  **٠,٤٨  ٨**  
٠,٤٥  ١٩  **٠,٤٢  ٩**  
٠,٤٤  ٢٠  **٠,٤٧  ١٠**  

  ٠,٠٥دالة عند مستوى *       ٠,٠١دالة عند مستوى ** 

بالدرجـة  " الوحدة النفسـية "أن معامل ارتباط مفردات مقياس )   ١  (الجدول رقم  يتضح من
مما يدل على أن المقياس لديه درجة مرتفعـة مـن االتسـاق     ٠,٠١الكلية للمقياس دال إحصائياً عند 

  .صادقاً في قياس الوحدة النفسية" الوحدة النفسية"الداخلي، وبذلك يكون مقياس 
  :سيةثبات مقياس الوحدة النف

حساب معامل ثبات مقياس الوحدة النفسية باستخدام معامل ألفا وجاءت النتيجة قامت الباحثة ب
  :كما يلي

وهو يعد معامل ثبات مرتفع، مما يدل علـى أن   ٠,٨١٨= معامل ألفا لمقياس الوحدة النفسية 
  ".الوحدة النفسية"المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات في قياس 
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:        سامية القطان: إعداد   
للوقوف علي تاريخ الحالة منذ سنوات طفولته حتي الوقـت    المقابلة الشخصية المقننة استمارةدت عأ

بيانات عن الوالد والوالدة واإلخـوة  : هذه الجوانب الهامة في حياة الفرد  ةوتتناول االستمار، الحاضر
الحقـل   - الحوادث واألمراض–سنوات الدراسة  –الطفولة والصبا    - العالقات األسرية –واألخوات 

    .االضطرابات النفسية واألحالم -  االتجاه  من األسرة  –العادات والمشارب  –الجنسي 
 ":"  

  :اإلطار النظري للبرنامج 
لهمـا   ةبخاصفالتعبير الفني والرسوم ، من أهم طرق العالج النفسيواحداً  يعد العالج بالفن 

  .التوازن االنفعالي والتوافق الشخصى واالجتماعي لدي الفرد تأثير عالجي حيث يتم استعادة
  ) ٢٤١: ١٩٩٥القريطي،  المطلبعبد ( 

ـ  عر اويقوم العالج التحليلي بالفن علي أساس أن الفرد يقوم بالتنفيس االنفعالي لألفكار والمش
  )٢٣٥: ١٩٩٠لويس مليكه،.( سقاط في عملية التعبير الفنياإلميكانيزم الداخلية عن طريق 

 ،التنفـيس االنفعـالي  : مختلفة مثـل  وبرنامج العالج بالفن الحالي يستند علي طرق وفنيات
، االستبصار، التعزيز الموجب، المحاضـرة والحـوار والمناقشـة الجماعيـة     "الحر"تداعي الطليق ال

، نظرية التحليـل النفسـي  رشاد والعالج النفسي مثل نتمي إلي نظريات اإلنزلية والتي توالواجبات الم
رشاد الجماعي، وجميع هذه الفنيات تهدف إلي تخفيف الشعور بالوحـدة لـدي   واإلرشاد السلوكي، اإل
  .عينة من طالب الجامعة

  :أهداف البرنامج
سية لدي عينة من طـالب  إلي التخفيف من الشعور بالوحدة النف "الرسم"يهدف برنامج العالج بالفن

  :وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية الجامعة،
  :األهداف المعرفية - ١

 ،طرق التخفيف منها ،ها، مخاطرهاأسباب أنواعها، مفهوم الوحدة النفسية،بمعرفة أفراد العينة  - 
  .)الرسم(ن معرفة ماهية العالج بالفوكذلك 

  .لدى أفراد العينة وتعديل األفكار السالبة تنمية مفهوم الذات اإليجابي، والثقة بالنفس - 
  :األهداف السلوكية - ٢

 .لدى أفراد العينة مع اآلخرين تنمية التفاعل االجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي - 
  .تعزيز السلوكيات اإليجابية عن طريق التشجيع والتقدير  - 

  :األهداف االنفعالية- ٣
عـن مشـاعرهم وأفكـارهم     ،طليقنفعالي والتداعي اللتنفيس االأفراد العينة باأن يقوم  - 

  .  بحريةالنفسية ومشكالتهم 
 .استبصار أفراد العينة بأسباب الوحدة النفسية لديهم - 
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  :مصادر بناء محتوي البرنامج
  .طار النظري والدراسات السابقة في موضوع الدراسة اإل - ١
 .راء األساتذة في مجال الصحة النفسية في البرنامجآ - ٢

  :فنيات البرنامجوأساليب 
  :المحاضرات والمناقشات الجماعية

عنصر التعليم وإعـادة التعلـيم دوراً    ، ويلعب فيهاالجماعي اإلرشادسلوب من أساليب أهي 
يتخللهـا أو يليهـا مناقشـات،     علي إلقاء محاضرات سهلة علي العمالء، األسلوبويعتمد هذا ، مهماً

  .تغيير االتجاهات لدي العمالء إليقشات الجماعية والمنا تالمحاضرا وتهدف
  )١٩٨٠:٣٠٥حامد زهران ،(

في تقديم معلومات ألفـراد العينـة عـن     لفنية المحاضراتويتمثل المضمون التطبيقي 
طرق التخفيف منها ،وكذلك معرفة ماهية  ،، مخاطرهاأسبابها أنواعها،: الوحدة النفسية من حيث

  ).الرسم(العالج بالفن 
 طبيقي لفنية المناقشات الجماعية في مناقشة موضوع المحاضـرة حيـث  ويتمثل المضمون الت   
ـ تمثله الوحدة النفسية بالنسبة إليه، و كل فرد من أفراد العينة، بتوضيح ما يقوم راء تم تبـادل اآل ي

ويتحقق التفاعل والتواصـل  ، ، مما يؤدي إلي تغيير وتعديل بعض األفكار الخاطئة لديهموالحوار
   .فيما بينهم 

  :فيس االنفعاليالتن
يعرف التنفيس االنفعالي باسم التفريغ أو التطهير االنفعالي، ويقصد بـه التنفـيس عـن    

 بنفسه من انفعاالت، أي أنه يعتبـر  المواد والخبرات المشحونة انفعاليا، ويتضمن تفريغ العميل ما
  )١٩٨٠:٢٥٨حامد زهران ،( .تطهير للشحنات االنفعالية وتفريغ للحمولة النفسية بمثابة

  ":الحر"التداعي الطليق
عالقاتـه مـع    عره، أفكـاره، يهدف العالج بالتحليل النفسي إلي أن العميل يفهـم مشـا  

يـأتي   لك عن طريق أن يقول العميل كل شـيء ، الجوانب المختلفة في حياته، ويتحقق ذاآلخرين
  )Auld, et al., 2005 :91(  .إلي عقله وبدون أية تحفظات

  :ارــاالستبص
ومعرفة دوافع  ،النفس ومعرفة الذات والصراعات واالستعدادات وفهم االنفعاالت هو فهم

لمشـكالت، وإمكانـات حلهـا،    مصادر االضـطراب وا  السلوك والعوامل المؤثرة فيه، ومعرفة
  )٢٦٠: ١٩٨٠حامد زهران،( .يجابيات والسلبيات ونواحي القوة والضعفومعرفة اإل

 في قيامفعالي والتداعي الطليق واالستبصار ،فيس االنويتمثل المضمون التطبيقي لفنية التن
حيث كانت الباحثة تقترح عليهم موضوعاً  ،أفراد عينة الدراسة بالرسم أثناء الجلسات كل فرد من

يقـوم أفـراد    ةوفي الجلسة الخامسة عشر ناك رسوم حرة يرسمونها في المنزل،للرسم وكانت ه
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وعقب قيام أفراد العينة بالرسـم كـان يـتم تحليـل      العينة جميعا برسم جماعي لموضوع واحد،
الرسوم حيث يكتشف كل فرد بنفسه مدلوالت ومعاني الرسم الذي قام بـه، وذلـك مـن خـالل     
التداعي الحر حول عناصر الرسم، وربط ذلك بحياته الشخصية، وظروفه األسرية واالجتماعية، 

الضعف والقوة في شخصـيته، ويـتم   وبذلك يتاح له االستبصار بذاته ويتحقق له معرفة جوانب 
تنمية مفهوم إيجابي عن الذات وتعديل األفكار السالبة، وكانت أفراد العينة تشترك فـي الحـوار   

ويتم الربط بين الرسـوم  ) الموجهة والحرة(والنقاش الجماعي حول الرسوم التي قام بها كل فرد 
وم السابقة والحالية حتى يتبين من ور بالوحدة النفسية، و في الجلسات كان يتم عرض الرسوالشع

 .خاللها التطور والتقدم، في حالة كل فرد من العينة

  :التعزيز الموجب
 أو، أو الثنـاء ، المديح: للفرد مثل  وتتلخص في تقديم إثابة ،يل السلوكهو فنية من فنيات تعد

 ،وك المرغوب فيه مباشـرة أداء السل وهذا يتبع ،الهدايا، أو النقود أو السماح له بمزاولة نشاط معين 
، ويسـتخدم التعزيـز   مستقبال ويكرره لدي الفرد ويقويه بذلك السلوك مما يدعمه ثابةفترتبط  هذه اإل

  . الموجب أيضا لتغيير السلوك الخاطئ، وذلك عن طريق تعزيز السلوك المضاد 
  )٢٧٠- ٢٦٩: ١٩٩٦محمود عقل ،(

التفاعالت االجتماعية والتواصل بـين أفـراد   ثابة إمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في توي
  .العينة واآلخرين وتكوين الصداقات الجديدة

  :الواجبات المنزلية
العميل بأداء بعض الواجبات المنزلية في ختام كل جلسـة، بهـدف نقـل أثـر     يتم تكليف  

فـي بدايـة   واجبـات  جلسات إلي مواقف الحياة الفعلية، وتناقش هذه الالمهارات التي تعلمها خالل ال
  .عطاء الواجب المنزليالجلسة التالية إل

ويتمثل المضمون التطبيقي لهذه الفنية في حث كل فرد من العينة علـي تكـوين صـداقات      
نجازه، و مدى االستفادة مـن الجلسـة   تم إ ومناقشة ما وفي كل جلسة يتم تقييم والتفاعل مع اآلخرين،
 .السابقة والجلسة الحالية

  :مة في البرنامجاألدوات المستخد
أقـالم   -  ١٠٠×  ٧٠لوحة بيضاء مساحتها  – ٢٩.٥×  ٢١ يض مساحة كل واحدةبِ أوراق

  .ممحاة –رصاص  أقالم –فلوماستر ملونة 
  :تحكيم البرنامج

على خمسة من األساتذة في مجـال علـم   " العالج بالفن"األولية لبرنامج  ةتم عرض الصور
ءمة البرنامج ألفراد العينة، وصـحة اإلجـراءات التطبيقيـة    النفس والصحة النفسية، للتحقق من مال

  .ووفقاً لتعليمات المحكمين أجريت التعديالت المطلوبة، وتم إعداد الصورة النهائية للبرنامج ،للبرنامج
  :سلوب المستخدم في تطبيق البرنامجاأل

  .حيث يتيح ذلك تفاعل أفراد العينة معاً يتم تطبيق البرنامج بشكل جمعي،
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  :نفيذ جلسات البرنامجت
بواقع جلستان فـي  ) جلسة ١٦(على مدى ثمانية أسابيع " الرسم"تم تنفيذ جلسات العالج بالفن 

األسبوع، وتستغرق الجلسة حوالي ساعة ونصف وعقدت الجلسات في إحدى حجرات قسم الصـحة  
  .النفسية بكلية التربية، جامعة بنها

  :محتوى البرنامج
  فنيات الجلسات  لسةموضوع الج  رقــم الجلسة

مخاطرهـا   –أسبابها  –التعريف بالوحدة النفسية، أنواعها   األولى
  .عالجها –

  ).الرسم(التعريف بالعالج بالفن 

  المحاضرة
  المناقشة الجماعية

    .المقابلة الشخصية  استمارة تطبيق  الثانية
  .رسوم حرة  –رسم الذات مع األسرة  –رسم الذات   الثالثة

ماعية  المناقشة الج
التنفيس االنفعالي  
التداعي الطليق 
 االستبصار

  التعزيز الموجب 
  الواجب المنزلي

  .رسوم حرة –رسم الذات مع اآلخرين   الرابعة
  .رسوم حرة –رسم الوحدة النفسية   الخامسة
  .رسوم حرة –رسم شخص تكرهه   السادسة
  .رسوم حرة –رسم أحسن صديق   السابعة
  .رسوم حرة –يوم في حياتك رسم أحسن   الثامنة
  .رسوم حرة –رسم العالقات االجتماعية اآلن   التاسعة
  . رسوم حرة –رسم الذات مع األصحاب   العاشرة

  .رسوم حرة –رسم العالقات االجتماعية الجيدة   ةالحادية عشر
  .رسوم حرة –رسم العالقات االجتماعية السيئة   ةالثانية عشر
  .رسوم حرة –لذات اآلن رسم ا  ةالثالثة عشر
  .رسوم حرة –رسم الوحدة النفسية اآلن   ةالرابعة عشر
  .رسم لوحة جماعية  ةالخامسة عشر
مقيـاس  (تطبيق مقياس الوحدة النفسية على أفراد العينـة    ةالسادسة عشر

ثم تقديم الشكر لهم واالتفاق علـى موعـد بعـد    ) بعدي
  .حدة النفسيةلتطبيق مقياس الو) فترة المتابعة(شهرين 

  

  :تقييم البرنامج
بعد االنتهاء من تطبيق الجلسات تم تقييم البرنامج عن طريق تطبيق مقياس الوحدة النفسـية،  
وتم تطبيق مقياس الوحدة النفسية مرة أخرى بعد شهرين من التقييم البعدي، وتمت معالجـة النتـائج   

لتخفيف من الشعور بالوحدة النفسـية، لـدى   في ا) الرسم(إحصائياً لمعرفة مدى فاعلية العالج بالفن 
  .عينة من طالب الجامعة
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 طالب وطالبة بالفرقة الثالثـة ) ٢٩٤(تم تطبيق مقياس الوحدة النفسية على عينة مكونة من  - ١

من الطـالب  )   ٥  (من نتائج المقياس اتضح أن  و، بكلية التربية جامعة بنها،)أساسيتعليم (
ة النفسية لديهم مرتفعـة،  كانت الوحد% ١,٣٦من الطالبات بنسبة )   ٤  (و ، %١,٧٠بنسبة 

وهؤالء التسعة كانوا أفراد العينة الـذين طبـق    ،درجة) ٤٨ – ٧١(تتراوح بين  والدرجات
 ).الرسم(عليهم برنامج العالج بالفن 

 ذكـور )   ٥  : (أفـراد )   ٩  (على أفراد عينة الدراسة المكونة مـن  بالفن تم تطبيق العالج  - ٢
وتم تطبيـق  " مقياس الوحدة النفسية"إناث وبعد االنتهاء من تنفيذ الجلسات تم تطبيق )   ٤  (و

 .نفس المقياس بعد فترة شهرين على نفس العينة
، وذلك باالعتمـاد  ضينلتحليل البيانات والتحقق من صدق الفر "ويلكوكسون" اختباراستخدم  - ٣

 ".اإلصدار العاشر" SPSSعلى حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 


درجات أفراد عينة  رتبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين : على أنه األولينص الفرض 

) الرسـم (على مقياس الشعور بالوحدة النفسية قبل استخدام العالج بـالفن  ) الذكور واإلناث(الدراسة 
  .لك لصالح القياس البعدي وذ) الرسم(درجاتهم بعد تطبيق العالج بالفن  رتبوبين 

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم اختبار رتـب إشـارات المجموعـات المتزاوجـة     
  :والجدول التالي يوضح ذلكلويلكوكسون، 

  )١(جدول رقم 
  ة في كسون علي درجات أفراد عينة الدراسخطوات إجراء اختبار ويلكو

  طبيقمقياس الوحدة النفسية  قبل تطبيق البرنامج وبعد الت

العينة درجات   أفراد العينة
  قبل التطبيق

الدرجات  
 رتب الفروق  الفروق  بعد التطبيق

  الموجبة
رتب الفروق 

  السالبة
٢ ٦  ٦٥.٠٠     ٧١.٠٠     ١    
٧ ١٧  ٤١.٠٠     ٥٨.٠٠     ٢    
٨ ١٨  ٣٩.٠٠     ٥٧.٠٠     ٣    
٦ ١٥  ٤٠.٠٠     ٥٥.٠٠     ٤    
٤ ١٣  ٣٧.٠٠     ٥٠.٠٠     ٥    
٥ ١٤  ٣٦.٠٠     ٥٠.٠٠     ٦    
١ ٤  ٤٤.٠٠     ٤٨.٠٠     ٧    
٣ ١٠  ٣٨.٠٠     ٤٨.٠٠     ٨    
٩ ٢٦ ٢٢.٠٠     ٤٨.٠٠     ٩    
  صفر  ٤٥       
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، وقيمـة مجمـوع   ٤٥= أن قيمة مجموع اإلشارات الموجبة ) ١(يتضح من الجدول رقم   
هـي   هـا  صفر في المقياس، وأن قيمة المجموع األصغر التي حصـل علي  =رتب اإلشارات السالبة 

مما يشير إلي وجـود فـروق   ) . ٠,٠١(عند مستوي  ٥= الحرجة التي  صفر وهي أقل من القيمة 
وهذا يؤيد صـحة الفـرض   ، لصالح الطالب في القياس البعدي)  ٠,٠١(عند مستوي  حصائياإدالة 
  . األول

درجـات أفـراد    رتبتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين : على أنه نيينص الفرض الثا
وبـين  ) الرسـم (على مقياس الوحدة النفسية بعد تطبيق العالج بالفن ) الذكور واإلناث(الدراسة  عينة
  .المتابعة مابعد درجاتهم بعد فترة المتابعة وذلك لصالح رتب

وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم اختبار رتـب إشـارات المجموعـات المتزاوجـة     
  :والجدول التالي يوضح ذلك لويلكوكسون، 

  )٢(جدول رقم 
  خطوات إجراء اختبار ويلكوكسون على درجات أفراد عينة الدراسة

  ةالوحدة النفسية بعد تطبيق البرنامج وبعد فترة المتابع مقياس فى
أفراد 
  العينة

 درجات العينة 
  بعد التطبيق

الدرجات  
  بعد المتابعة

 رتب الفروق  الفروق
  الموجبة

ق رتب الفرو
  السالبة

١,٣ ١  ٦٤,٠٠  ٦٥,٠٠  ١    
١,٨  ٢  ٣٩,٠٠  ٤١,٠٠  ٢    
١,٣ ١  ٣٨,٠٠  ٣٩,٠٠  ٣    
١,٨ ٢  ٣٨,٠٠  ٤٠,٠٠  ٤    
١,٨ ٢  ٣٥,٠٠  ٣٧,٠٠  ٥    
١ ٠  ٣٦,٠٠  ٣٦,٠٠  ٦    
١,٨ ٢  ٤٢,٠٠  ٤٤,٠٠  ٧    
١,٣ ١  ٣٧,٠٠  ٣٨,٠٠  ٨    
١,٨ ٢ ٢٠,٠٠ ٢٢,٠٠ ٩    
  صفر  ١٣,٩        

أن قيمـة مجمـوع اإلشـارات    ) ١(ول رقـم  يتضح من الجد )٢(يتضح من الجدول رقم 
صفر في المقياس، وأن قيمـة المجمـوع    =، وقيمة مجموع رتب اإلشارات السالبة ١٣,٩= الموجبة 

) . ٠,٠١(عند مسـتوي   ٥= األصغر التي حصل عليها هي صفر وهي أقل من القيمة الحرجة التي 
صالح الطالب  بعد المتابعة، وهـذا  ل)  ٠,٠١(عند مستوي  حصائياًإمما يشير إلي وجود فروق دالة 

  . يؤيد صحة الفرض الثاني



 -٣١- 


لتوضيح كيف أن برنـامج العـالج   " أنثى"، وأخرى "ذكر"عرض حالة واحدة فيما يلي  

،ثم عرض للرسم الجماعي الذي أسهم في تخفيف مشاعر الوحدة النفسية لديهما" الرسم"بالفن 
  .قام به أفراد العينة جميعا 

)(


   .ذكر: النوع
  .سنة ٢٠: السن
  .أسمر البشرة، يبدو حزيناً، مهموماً، شارداً: الحالة

= "الرسـم "قبل تطبيق برنامج العالج بالفن " الشعور بالوحدة النفسية"درجة الحالة على مقياس 
  .درجة ٥٠

= "الرسـم "بعد تطبيق برنامج العالج بالفن " النفسيةالشعور بالوحدة "درجة الحالة على مقياس 
  .درجة ٣٧

  :استجابات الحالة على استمارة المقابلة الشخصية
سنة، يتمتـع بصـحة جيـدة، ويعمـل سـائقا       ٥٣األب عمره : الوالدان على قيد الحياة

  .دسنة، ال تعمل وتتسم شخصيتها بالعنا ٣٨واألم عمرها  .بالسعودية، وتتسم شخصيته بالطيبة
سـنة،   ١٨الحالة هو االبن األول، ويرى نفسه أنه شخصية انطوائية، ويليه أخ، عمـره  

سنة بالمرحلـة اإلعداديـة    ١٣يعمل بورشة لحام، وهو شخص انبساطي وعنيد، ويليه أخ عمره 
  .وهو شخصية انبساطية

 ، ونتيجة لقسوة عمه عليه ترك المنزل وهو فـي الرابعـة  العائلةفي منزل " الحالة"عاش 
   من عمره وعاش في منزل والد أمه حتى الثامنة من عمره، ثم ترك هذا المنزل ليعيش في منزل

  .بناه األب
، )حين كان  يعيش  في منزل الجد ("الشدة"وكانت الطريقة التي تربى بها في منزل الجد 

ض للعقاب ، وكانت تلبى كل مطالبه، وقد تعر"اللين"والطريقة التي يعامل فيها في منزل أبيه هي 
، ويميل الحالة إلى حبه )حين كان يعيش في منزل والد األم (   من خاله لعدم ذهابه إلى المدرسة

ألبيه، ويشعر بالتفاهم مع أخيه الذي يليه، ولم يكن يشعر كثيراً بالسعادة بين أسرته، وهو يحـبهم  
  .لولكن يشعر بالبعد عنهم كثيراً، وكان األبوان دائمي الشجار من أجل الما

ذهب الحالة إلى المدرسة في سن السابعة، وشعر وقتها بـالخوف، وقـرر أن يتركهـا،    
 ويـري  . ابة حتـى الصـف الثالـث االبتـدائي    وكان لديه صعوبات ومشكالت في القراءة والكت

طفالً هادئاً، ويشعر بالميل إلى اقتفاء أثر غيره، وهو ال يمارس عقيدتـه الدينيـة    أنه كان"الحالة"
  : عن فلسفته في الحياة يقولبانتظام، و
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أحب االعتدال والوسطية في كافة األمور، وأنا حر ما لم أضر اآلخرين، وأتجه دائمـاً  "
  ".نحو تحقيق النجاح في أي عمل

أنه مهزوز وفاقد الثقة بنفسه، ودائماً يضع نفسه في المؤخرة، ويعلل ذلـك  " الحالة"ويرى 
أ دائماً، ويتماسك أمام الصعاب ولكـن سـرعان مـا    بأنه تواضع منه، وهو متشائم ويتوقع األسو

  .ينهار، وهو يميل إلى الصمت وعدم المشاركة في أي حديث
شخصيته ضعيفة جداً عندما ال يستطيع تحقيـق النجـاح، ويكـون     أن وكذلك يرى نفسه

  .شخصية قوية عندما ينجز األعمال ويحل أي مشكلة تعترض األسرة
تشتت الذهن، وعـدم التركيـز لفتـرة    : النفسية مثل يعاني من بعض المتاعب" الحالة"و

طويلة، والقلق، والتوتر، وكثرة التفكير في المشكالت وعواقبها، وهو ال يصرح بهـذه المعانـاة   
  .يميل إلى الطول والنحافة إنه ألحد، وهو غير راضٍ عن تكوينه البدني، حيث

لة ثقته بنفسه، وأنه يفقد الثقـة  أن الشعور بالوحدة النفسية لديه يرجع إلى ق" الحالة"ويرى 
في اآلخرين، وأن الضغوط تجعله ينغلق على نفسه، وهذا يؤدي إلى تراكم المشكالت والهمـوم  

  .بداخله، وعدم البوح بها، وتؤدي إلى البعد عن المشاركة االجتماعية مع اآلخرين



  علي الحالةته حولها ثم تعليق وتداعيا) و(فيما يلي  عرض للرسوم التي قام بها الحالة 
 

  :تداعيات الحالة عن الرسم
يقول الحالة إنه بعيد عن العالم، وقد رسـم  
نفسه يقف وحيداً بمفرده، وهناك حواجز كبيرة بينه 

ويشـعر  " الحـي  –المنزل  –الكلية "وبين المجتمع 
بالعجز ألنه ال يستطيع تحطيم تلك الحواجز علـى  

وهو يتمنى الخروج ، رغم من محاوالته المتكررةال
شخص غيـر  "إلى هذا المجتمع، وكذلك يشعر بأنه 

  ".مرغوب فيه
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه رسم نفسه وسط عائلته، 
واألم بعيدة جداً عنه، واألب قريب إلى حد مـا،  

الذي يليه يعلوه قليالً ألنـه يشـعر   ورسم أخاه 
بتفوقه عليه بعالقاته االجتماعية وعمله، ويشعر 

بأنه غريب عن هذه األسرة وال يوجـد  " الحالة"
. رابط أو عمود فقري قوي يتمسك به أفرادهـا 

ويرى أنه فرد غير مؤثر في األسرة، وهـو ال  
  .يهتم بمشكالت أفرادها

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه رسم نفسه يسـير فـي   

شارع كبير وطويل، ويوجد بالشارع أشـخاص  

كثيرون، وليس هناك غيـر صـديقه الوحيـد    
والقريب إليه، وال يعرف شخصاً سواه في هـذه  

  .الحياة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

سم أمه وهو بعيد جـداً  يقول الحالة إنه ر
عنها، وهي تحاول أن تقترب منه، ألنها تحبـه،  
ولكن ال يستطيع أن يحبها وهو يحاول االبتعـاد  
  .عنها، وهذا الشعور كان منذ الصغر وحتى اآلن

ورسم ابن العم الذي كان قريبـاً جـداً   
منه، وقد حدث معه خالفات حـول الميـراث   

، وفقـد  واألموال، جعلته يعتبره خائناً، مستغالً
  .الثقة فيه

شقيقة ابـن  (ورسم ابنة العم الجامعية 
والتي تكبره وكان يبوح لهـا بمشـكالته   ) العم

الدراسية، وهو اآلن ال يستطيع أن يذهب إليهـا  
  .حفاظاً على كرامته وكرامة أسرته

 
 

  :تداعيات الحالة عن الرسم
فصـل  ل امتحانات اليقول الحالة إنه قب

كان لديه عـدم القـدرة علـى    الدراسي األول 
التركيز، ومتوتراً، وحاول أن يتغلب على هـذه  
الحالة، فلم يستطع، وهنا أحس بالفشل، وكـان  
يفكر كثيراً في عواقـب األمـور، إذا حـدث    
رسوب، فإن المستقبل سيضيع، وتتحطم اآلمال 

  .لديه ولدى أسرته
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  :لة عن الرسمتداعيات الحا

يقول الحالة إنه يخشى الرسوب، ألنـه  

سيتخلف عن أصدقائه، وبذلك سيكون المستقبل 

مظلماً ويكون نهاية العالم، وسيكسر ولن يقـدر  
  .على تكملة دراسته

  

 

 

 

 
 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

 يقول الحالة إنه رسم نفسـه سـعيداً ؛  
حدث وألول مرة عما بداخله ألنه استطاع أن يت

من مشكالت ومشـاعر، وهـو اآلن يحـاول    
إصالح عالقاته مع اآلخرين، لكن يخشـى أن  
يعود  إلى حالته األولى من االنغـالق علـى   

  .النفس مع أول مشكلة تصادفه

يالحظ أن حجم الحالة فـي هـذا   ** 
الرسم أكبر من الحجم الذي رسم 

  )١(به نفسه في الرسم رقم 
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
يقول الحالة إنه قبـل  
الجلسات كان يجلـس دائمـاً   
وحيداً يسـتذكر دروسـه أو   
يتظاهر باالستذكار أو يشاهد 
التلفاز، وال يشارك أحدا فـي  
ــه أو  كالمـــه أو انفعاالتـ
مشكالته، أما اآلن فهو يحاول 
التغلب علـى هـذه الحالـة    

لجلوس والحديث مع ويذهب ل
  .اآلخرين وقد يخرج إلى زيارة األصدقاء واألقارب

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه انقطع عن الصالة منذ 

عام، ولكنه بعد الجلسات قرر أن يصـلح كـل   

شيء في حياته، وأهمها الصـالة والتـي مـن    

بنفسـه  خاللها سيكتسب رضـا اهللا، و الثقـة   

  ".الحالة رسم نفسه وهو يصلي "  .وباآلخرين
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه رسم نفسه واقفاً فـوق  
الجدار الذي بينه وبين الناس، وهو يشعر بـأن  

 في طريقه لالنتهاء والتـدمير، وأن هذا العازل 
لديه رغبة قويـة فـي تحطـيم هـذا الجـدار      
واالنصهار في وسط المجتمع والنـاس، وهـو   

  .وال يدوم ايخشى أن يكون ذلك الشعور وقتي

 

 

 

 

  :تداعيات الحالة عن الرسم
يقول الحالة إنه كان يرغب في شـراء  

لكنه لم يفعل ويبرر ذلك بـأن  " كمبيوتر" جهاز

هذا الجهاز سيجعل له وجوداً وقيمة في المنزل، 

يحب ذلك ألنه دائمـاً يتجاهـل نفسـه     وكان ال

ويقلل من قيمة نفسه، لكنه اآلن قرر أن يبـادر  

  .ويشتري هذا الجهاز
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
يقول الحالة إنه رسم ابن عمـه الـذي   

كان يحبه، لكنه اآلن ال يحبه ألنه خائن، وهـو  

ثير ويدخلـه هـذا   يتمنى له أن يكسب المال الك

  .المال السجن ويفقد كل شيء

 
 
 
 
 
 

 

  :تداعيات الحالة عن الرسم
يقول الحالة عن صديقه إنـه شـخص   

خجول جداً، طيب، خفيف الظل، يحب لآلخرين 

الخير، يعطى بال مقابل ويحـس بـه دون أن   

  .يتكلم
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه يشعر بالسـعادة يـوم   

حصوله على الثانوية العامـة، والتـي كانـت    

معركة يخوضها ضد أقاربه الذين كانوا يقللون 

من شأنه وشأن أسرته، وكان في هـذا اليـوم   
  .محط أنظار واهتمام الجميع

 
 
 
 

 
 

  :لحالة عن الرسمتداعيات ا
إنه يشعر بأنه مقيد بسلسلة : يقول الحالة

كبيرة في كل تعامالته مع اآلخرين وأن هنـاك  

حاجزاً كبيراً بينه وبينهم، وهو يشعر اآلن بـأن  

السلسلة قد سقطت، وأن هذا الحاجز قـد مـال   

ولديه القدرة على أن يتخطـى هـذا الحـاجز    

  .بسهولة
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  :ات الحالة عن الرسمتداعي
يقول الحالة إنـه يشـعر بتحـول فـي     

شخصيته فقد أصبح قادراً علـى الخـروج مـن    

الظالم الذي كان يعيش فيه، والعالم الـذي كـان   

يغرق فيه وفي ظلماته إلـى عـالم آخـر وهـو     

  .المجتمع، ولديه المزيد من الثقة والتفاؤل

  

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إن شـباب الحـي كـانوا    
لـيالً، وكـان ال   " البقالـة "يتجمعون عند محل 

يستطيع الذهاب إليهم بمفرده، إال مع صـديقه،  
حيث كان يشعر بأنه شخص غريب عـنهم وال  
يستطيع التواصل معهم، واآلن أصـبح يـذهب   
إليهم بدون هذا الصديق، أيضاً كان يسير فـي  
الشارع ال يسلم على أحد إال المقربين جداً لـه،  

  .واآلن أصبح يسلم على كل من يقابله
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه كان ال يستطيع التحـرك  
بدون أصدقائه، وإذا غابوا عنه يشعر بأنه غريـب  

والذين يحبونـه،   داخل الكلية رغم كثرة الزمالء،
فهو يعتمد على هـؤالء األصـدقاء فـي اتخـاذ     
القرارات والتصرف في أي شيء يـواجههم فـي   

  .الدراسة
أما اآلن فهو قادر على االعتمـاد علـى   

  .النفس، وهو يحاول أن يقترب من زمالئه
  

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

ل الحالة إن العالقات يقو
االجتماعية الجيدة يجب أن تقوم 
على الحب والعطاء والعطـف،  

الخيانة وحـب الـذات    ال على
  .وعدم األمانة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقـــول الحالـــة إن 
العالقات االجتماعيـة السـيئة   

ي تقوم علـى التكبـر والتعـال   
الذات وعـدم االهتمـام   وحب 

والتعامـل   بمشاعر اآلخـرين 
  .معهم على أساس المصلحة

  

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنـه قـد   
تخرج وأصبح مدرساً ناجحـاً  
وتزوج وأصـبح لديـه ابـن    
يحرص على تعليمـه، وهـو   

طحبه معه إلـى المدرسـة   يص
  .ل فيهاالتي يعم
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إن لديه هدفا بعد االنتهـاء  
من الكلية، وهو السفر إلى دبي والعمـل بهـا؛   
لكي يتحمل هو مسئولية األسرة، ويـريح أبـاه   
الذي يعمل بالسعودية منـذ سـنوات عديـدة،    

  .ويجاهد من أجل توفير حياة كريمة لألسرة
  

 

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

يقول الحالة إنه كان يذهب وهو صـغير  
إلى أرض جده، وكان يرى خضرة كثيرة علـى  

وكان يتمنـى أن  ، وبجوارها الماء، امتداد البصر
يكون له منزل جميل في هذه الخضرة الشاسـعة،  

  .والهدوء والصفاء والبعد عن المدينة
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)(  

أنه شعر بأن جباالً من الهموم قد أزيلت من قلبه عندما تحدث مـع زمالئـه   يقرر الحالة 
في جلسات العالج، وعندما كان يقوم بالرسم كان يشعر بأنه أخرج هماً كبيراً ومشـكلة صـعبة،   

  .ويعتبر ذلك نقاط ضعف قد خرجت من داخله
ـ    ،ينع اآلخرويشير الحالة إلى أن عالقاته االجتماعية م فـاترة   تقبـل الجلسـات كان

آلخـرين  ، وكانت عالقاتـه مـع ا  في مشاركتهم أفراحهم أو أحزانهم ، ولم يكن يرغبوسطحية
لضـعف وعـدم   ألنه يشعر با ؛ ، وكان يعتمد عليهم في كل شيءثنينمحصورة على صديق أو ا
مكان ويتحدث إلـى  ، أما اآلن وبعد الجلسات يستطيع أن يخرج إلى أي القدرة على فعل أي شيء

، ي الرأي أثناء الجلوس مـع اآلخـرين  أي شخص، من منطلق الثقة بالنفس، ويمكنه اآلن أن يبد
ـ  رة فهـي صـغيرة،   وكذلك المشاركة في حل المشكالت العائلية، وأن أي مشكلة مهما كانت كبي

  .، واآلن أصبح لديه قدر من التفاؤلويمكن وضع حلول لها

نجدها تعكس تقدم الحالة خالل فترة العالج " الحالة"عطاها وبالرجوع إلى الرسوم التي أ
  :كما يلي

) ١٥، ٣، ٢، ١رسم رقم (الحالة يشعر بالعزلة عن أسرته ومجتمعه ولديه صديق واحد 
ويحاول الخـروج مـن وحدتـه إلـى     ) ٧رسم رقم (ثم بدأ يحاول إصالح عالقاته مع اآلخرين 

وهي الوسيلة التـي ستكسـبه   ، ع اهللا مرة أخرىويحاول إصالح الصلة م) ٨رسم رقم (اآلخرين 
  ).٩رسم رقم (القوة والثقة بنفسه وباآلخرين 

وهو يشعر اآلن بأن لديه رغبة قوية في تحطيم الجدار العـازل بينـه وبـين اآلخـرين     
بعد أن ) ١١رسم رقم (وقد أصبح لديه ثقة بنفسه وبقدراته وقيمة ذاته ). ١٠رسم رقم (والمجتمع 

  ).١رسم رقم (ه شخص غير مرغوب فيه كان يشعر بأن
وتخطى هذا الحاجز ، ة التي تقيده في تعامالته مع اآلخرينلوقد استطاع أن يكسر السلس

، وخرج من الظالم إلى النور وأصبح لديه المزيد من الثقة والتفـاؤل  ،الذي كان بينه وبين الناس
  ).٢٣، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، ١٦ ،١٥، ٧رسم رقم (لديه أهداف يسعى إلى تحقيقها في المستقبل و
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)(


  .أنثى: النوع
  .سنة ١٩: السن 
  .خمرية البشرة، متوسطة الجمال، قصيرة القامة، تبدو حزينة، خجولة: الحالة

= "الرسـم "قبل تطبيق برنامج العالج بالفن " الشعور بالوحدة النفسية"درجة الحالة على مقياس 
  .درجة ٥٨

= "الرسـم "بعد تطبيق برنامج العالج بالفن " الشعور بالوحدة النفسية"درجة الحالة على مقياس 
  .درجة ٤١

  :استجابات الحالة على استمارة المقابلة الشخصية
تتسـم  سنة، دبلوم صناعي، صـحته معتلـة،    ٥٠األب عمره : الوالدان على قيد الحياة

سنة، دبلوم تجاري، ال تعمل، وتتسـم   ٤٤واألم عمرها  ،"التدخين"ته بالتسلط ومن عاداته شخصي
  .شخصيتها بالطيبة، ومن عاداتها تربية الطيور

، "متسـاهل "سنة، تعليم فوق متوسط، ونمط شخصيته أنه  ٢٢لها أخ أكبر عمره : الحالة
  ".الحالة"وتليه في الترتيب 

، " لـوم صـناعي  دب"  سـنة،   ١٧وترى نفسها أنها شخصية عنيدة، ويليها أخت عمرها 
  .سنة، شخصيتها عنيدة ١٢شخصيتها طيبة، ثم أخت عمرها 

عاشت الحالة مع أسرتها، وتمت تربيتها بالحزم وكانت األم تدلل الحالة، وتحظى االبنـة  
وتشعر الحالة بالتفاهم مع أختها التي تليها، ، الصغرى بتفضيل األب، ويحظى االبن بتفضيل األم

 بسببوكان األبوان، يتشاجران ، ادة بين أسرتها في كثير من األوقاتولم تكن الحالة تشعر بالسع
  .المال، وقد مارست الحالة عادة قضم األظافر واستمرت حتى الثالثة ثانوي

سنوات، وشعرت وقتها بالخوف، ولم يكن لـديها   )٦(ذهبت الحالة إلى المدرسة في سن 
  .صديقات كثيرات في المدرسة

  "إنها إذا تعاملت مع الناس تتعامل معهم باحترام: "قولوعند فلسفتها في الحياة ت
والحالة غير راضية عن تكوينها البدني، حيث إنها قصيرة القامة، وترى أن شخصـيتها  

القلق، وتقـوم األسـرة   : والحالة تعاني من بعض المتاعب النفسية مثل، منطوية وخجولة وعنيدة
  .بتهدئتها

سية لديها يرجع إلى أنها لم تكن تتعامـل مـع النـاس،    وترى الحالة أن الشعور بالوحدة النف
  .لديها ثقة بنفسها وأن اآلخرين ال يهتمون بها ألنها ليسوكانت تشعر بالخجل من اآلخرين؛ 
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  علي الحالة وتداعياتها حولها ثم تعليق) أ(فيما يلي عرض للرسوم التي قامت بها الحالة 

 
  :داعيات الحالة عن الرسمت

تقول الحالة إن مـا بـداخلها يصـعب    
التعبير عنه، ألن النفس أعقد شيء في اإلنسـان،  
وكثيراً ما يشعر بأنها ال تستطيع أن تعبـر عمـا   
بداخلها، والحالة في أوقات كثيرة حينما تجلـس  
بمفردها تنزل دموعها وال تريد أن يراها أحـد،  

  . حتى ال يعتقد أنها ضعيفة
هي تشعر كثيراً بالضيق من كل شـيء  و

وتحاسب نفسها على كل شـيء، وتهـرب مـن    
  .التفكير بالنوم

وتشير إلى أنها حينما تتحدث إلى الناس 
كالمي بيـزعلهم،  (تحس بأنهم ال يتقبلون كالمها 

  ).أنا عارفة إني سعات بقول كالم دبش
 

 
  :متداعيات الحالة عن الرس

تقول الحالة إنها تشـعر بـأن أسـرتها ال    
تفهمها في كثير من األحيان، باستثناء أختها التـي  

األم ( تليها وأمها التي تحبها جـداً، وتحكـي لهمـا   
كل شيء يحدث لها، وتحس الحالة بـأن   )واألخت

األب بعيد عنهم وال يفهم أي فرد باألسرة وال يأخذ 
تـي تفهمهـم   برأيهم في أي شيء، بينما األم هي ال

  .جميعاً
، ترى الحالة أن أخاهـا األكبـر بعيـد   و

ويحاول إسعادهم لكنه ال يريد أن يسأله أحد عن 
نفسه، وال يشاركه أفراحه أو أحزانـه، وأحيانـاً   
. تشعر بأنه حزين مثلها هي وأختها التـي تليهـا  

عن أختها التي تليها فـي الترتيـب   وتقول الحالة 
ن لديها خبرات في نها تشعر بأنها أكبر منها؛ ألإ

وتشير إلـى  " صغيرة جداً"الحياة كثيرة وعندها صديقات كثيرات، وهذا يجعل الحالة تشعر بأنها 
  .أن االبنة الصغيرة قريبة من األبوين ألنها األخيرة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة بـأن عالقتهـا بزميالتهـا    
عن دائرة مغلقة، فلديها أربع صـديقات   عبارة

فقط، وهي تحب األطفـال الصـغار وتحـب    
ألن لديهم بـراءة   ؛التعامل معهم واللعب معهم

بسـيطة  "ليست موجودة في الكبار وطلبـاتهم  
، وتحب التعامل مع كبـار السـن ألنهـم    "جداً

  . يقولون كالماً حكيماً ويدعون لها
 أما اآلخرون فعالقتها معهـم سـطحية  
وتحب العزلة عنهم وتبرر ذلك بأنهم ال يعرفون 
كيف يتعاملون معها أو هي التي ال تعرف كيف 
تتعامل معهم، وهي تشعر عندما تتحـدث إلـى   

أو أنهـم ال  ، اآلخرين أنهم ال يتقبلون كالمهـا 
وترى فـي عيـونهم أنهـم    ، يتقبلونها شخصياً

  .يريدون أن يقولوا لها شيئاً ولكنهم ال يقولون
 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالـة إنهـا   
تشعر بالفخر وهـي ترسـم   
األهرام، التي تمنحها إحساساً 
باإلصرار والتحـدي اللـذين   
كانا عند المصريين القـدماء،  
وتتذكر اليوم الجميـل الـذي   
زارت فيه األهـرام وهـي   

  .صغيرة
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  :رسمتداعيات الحالة عن ال

تقول الحالة إنها تحـب  
البحر كثيراً، وتحـب الجلـوس   

ومنظره يشـعرها  ، على شاطئه
بالسعادة، وهي تذهب وأسـرتها  
إلى هـذا البحـر فـي بعـض     

  .األحيان

 

 

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالـة إن هـذا   
كرها بطفولتها، حيـث  الرسم ذ

فوق تها يصعدون إنها هي وإخو
ــرون   ــزل ويطي ــطح المن س
الطائرات الورق وكانت تشـعر  

  .بالسعادة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إنها منـذ  
دخولها الكلية تلتقي بصـديقاتها  
، وتتحدث معهن فـي القطـار  

وهـذا  ، وهي ذاهبة إلى الكلية
  .يشعرها بالسعادة

 

 
 
 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إن الوحـدة  
النفسية كانت تمثل نصف حياتها 
وكانت تحـاول الهـروب منهـا    

وبعد الجلسات ، وعدم التفكير فيها
ن مقدار هذه الوحدة قـل  أتشعر ب

  .وهذا يشعرها بالسعادة
يالحظ أن الحالة رسمت ** 

بعد " نفسها في حجم أكبر
فـي يسـار   (". الجلسات
  )الصفحة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقـول الحالــة إنهــا  
تشعر بالسعادة والفرح عندما 
تمطر السماء، وهي صـغيرة  

  . وعندما كبرت
فحينما كانت صغيرة 
كانت تنـزل تحـت المطـر    
وتلعب وكانت مالبسها تغرق 

واآلن لديها رغبة في . بالماء
إن سنها ال يسمح بذلك، لكنها أحيانـاً تلعـب   : لكن تقول، نت تفعل في الماضيأن تفعل مثلما كا

  .تحت المطر حينما تكون بمفردها فوق سطح المنزل
 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إنها تحب 
وتتمنى أن " المراجيح"ركوب 

فـي  " مرجيحـة "يكون لديها 
 المنزل وتجلـس عليهـا فـي   

  .هدوء
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالـة إنهـا   
أصبح لديها اآلن صـديقتان  
تعرفت عليهما في الجلسـات  

وكانـت  " آية وهنـاء "وهما 
عالقتها تقتصر عليها و علي 

  .أختها ومي وشيماء ووفاء
 
 
 

 
  :متداعيات الحالة عن الرس
تقول الحالة إنهـا ال  
تكــره أحــداً، لكــن تكــره 
التصرفات التي يقـوم بهـا   
بعض األشـخاص، حينمـا   
يظلمها أحد أو يقول عليهـا  
كالما أو يخدعها أو يخونهـا  
وتسامحه بمجرد اعتـرافهم  

  .بالخطأ
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالة إنها تقوم 

يع دائرة صداقاتها ولهـا  بتوس
صديقتان مقربتان إليها، وهما 
وفيتان لها وتخافـان علـى   

  .مصلحتها

 

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إن أحسـن  
يوم في حياتها هو ذلك اليـوم  
الـذي شـعرت فيـه بتحسـن     
معاملتها مع اآلخرين، وأيضـاً  

ــب  ــدما كس ــديقتين عن ت ص
آيـة وهنـاء،   : عزيزتين وهما

وكذلك عندما بدأت في تغييـر  
وجهة نظرها تجاه أشياء كثيرة 

  .كانت تعتبرها خاطئة
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إنها تشعر 
بالسعادة حينما تجتمع األسـرة  

  ".التلفزيون" وتشاهد
 
 
 
 
 
 
 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالة إن العيد 
يشعرها بالفرحة والبهجة في 

ففـي  ، الماضي والحاضـر 
" العيدية"الماضي كانت تأخذ 

" المراجيح"من أبيها، وتركب 
وتـزور  " البالونـات "وتطير 

وفي الحاضر، . جدها وعمها
يقوم الجـد والعـم والعمـة    
  .بزيارتهم ويكون يوما جميالً
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

ــة إنهــا  تقــول الحال
ــة  ــرتها متجمع ــمت أس رس
ومتعاونة ومتشاركة في كـل  
شيء وهذا يشعرها بالسـعادة  
ــرتها  ــل أس ــى أن تظ وتتمن
متجمعة وال تتفرق ويظلـون  

  .يخافون بعضهم على بعض

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

الحالة إنها تتمنى تقول 
أن يكون لديها بيت على البحر 
ومحــاط باألشــجار، وعنــدما 
تخــرج مــن البيــت تشــاهد 
المراكب وعندما تمطر السـماء  

  .يكون المنظر جميالً
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالة إنها تشعر 
بتحسن كبير في حالتها فمـن  

ر كثيراً بالضيق قبل كانت تشع
والحزن، أما اآلن فال تحـس  
بذلك، وترى أنها قد تغيـرت  
إلي األحسن وبدأت تثق بنفسها 
وبدأت في تكوين عالقات مع 

  .اآلخرين

 

 

 
  : تداعيات الحالة عن الرسم
أشعر بتحول كبيـر  
في شخصيتي ففي الماضي 
كنت أشعر بوحدة كبيـرة،  

لة عن العالم من وأني منعز
حولي وكنت ال أثق بنفسي، 
وبعد الجلسات أشعر بتحسن 
كبير وبدأت أكون عالقـات  
مع اآلخرين، وأشعر بالثقة 
بنفسي وال أشعر بالوحـدة  

  .كثيراً
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالـة إنهـا   
تشـعر بتحـول كبيـر فـي     

قاتها االجتماعيـة، ففـي   عال
الماضي كانت منعزلة عـن  
اآلخرين وال تحب االختالط 
مع الناس، وبعـد الجلسـات   
بـدأت فـي توسـيع دائــرة    

  .معارفها وصديقاتها

 

 

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالة إنها اآلن 
أصبح لديها صـديقات جـدد   

 :، وهنعرفتهن في الجلسات
  .آية وهناء وشيماء
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  :تداعيات الحالة عن الرسم
تقول الحالة إن الحب 
واإلخالص بـين اآلخـرين   
يشعرها بأن الـدنيا بخيـر،   
ومثلما يوجد السـيئ يوجـد   
الحسن أيضاً، ولـن تعـرف   
الناس إال إذا قربـت مـنهم   

ندما ترى واختلطت معهم، وع
الحب بين اآلخـرين تشـعر   
بالسعادة؛ ألن ذلـك يعطيهـا   
أمالً في أن تحصل على هذا 

  .الحب
  
  

 
  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إن اآلخرين 
عندما يتحدثون عنها من خلفهـا  
وعندما تشـعر بالخيانـة مـن    

شعرها بأنها اآلخرين، فإن ذلك ي
صغيرة جداً، وال تثـق بنفسـها   
وأنها لن تجد عالقات جيدة بين 

  .الناس وأن الزمن قد تغير
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  :تداعيات الحالة عن الرسم

تقول الحالة إنها تأمل أن تكون مدرسـة  
ناجحة في عملها، يحبها تالميذها، ويحصـلون  

ـ   ون إليهـا لتحـل   على درجات عاليـة، ويلجئ
  .همتمشكال









)(  
أن الرسم جعلها تعبر عن أشياء لم تكن تتصور أن ترسمها أو تتكلم عنها، " الحالة"تقرر 

وترى أنها كانت ساذجة من قبل؛ ألنها لم تكن قادرة على تكوين عالقات اجتماعية مع اآلخـرين  
وتقول إنها لن ترجع إلى ما كانـت عليـه   ، ة في نفسهاوال تجيد الحوار معهم، وأنها ليست واثق

  .سابقاً، بعد أن تغيرت نظرتها وبدأت تخرج من وحدتها
  :وبالرجوع إلى رسوم الحالة نجدها تعكس تقدم الحالة خالل فترة العالج كما يلي

كانت الحالة لديها عدم ثقة بذاتها، وتشعر بأنها مرفوضة من اآلخرين وال يهتمـون بهـا   
، وكانت عالقاتها مع اآلخرين سطحية وقليلة وتتجنبهم؛ ألنها ال تجيد التعامـل  )٣، ١رقم رسم (

ومن هنا كان حبها لألطفال والكبار في السن، وبعدها عمن هم فـي سـنها   ) ٣رسم رقم (معهم 
  ).٤رسم رقم (

حلـة  والحالة تستعيد الذكريات الجميلة، في فترة الطفولة، وكأنها تود العودة إلى هذه المر
، وحتى تهرب وتبتعد عن )١٦، ١٠، ٩، ٨، ٦، ٤(رسم رقم (التي كانت مليئة بالبهجة والسعادة 

  ).١رسم رقم (مشاعر الضيق والحزن واأللم في الوقت الحالي 
والحالة قد شعرت باالهتمام الذي تفتقده من أسرتها ومن اآلخرين في أثناء جلسات العالج، 

وهذا جعلها تثق بنفسها ، راد الجماعة أن تكون صديقة لهاوسعدت حينما عرضت عليها إحدى أف
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وأن الجميع يحبونها وال يرفضونها، ولوحظ ذلك في رسمها لنفسها في حجم أكبر وبصورة أفضل 
، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٩رسم رقـم  (ويبدو على وجهها االبتسام والسعادة 

٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢١.(  
وهذا يعكـس تواصـلها وتفاعلهـا    ، بين الحالة وبين صديقاتها ويالحظ أيضاً تشابك األيدي

فـي جلسـات العـالج    " الجـدد "وقربها منهن، كما يتضح أن حجم الحالة يقترب من حجم صديقاتها 
  )٢٢، ١٣، ١١رسم رقم . (وهذا يعكس زيادة ثقتها بذاتها وعدم شعورها بالنقص) شيماء، آية، هناء(

ولديها أمل في أن تحصـل علـى الحـب    ) ١٨رقم  رسم(وأصبحت الحالة أكثر تفاؤالً 
  ).٢٣رسم رقم (واالهتمام 

  ).٢٥رسم رقم (وتتمنى أن تنجح في حياتها وعملها مستقبالً 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تناقش أفراد العينة فيما بينهم حول الموضوع الذي سيقومون برسمه، واقترح أحـدهم أن  
حة، لكنهم اتفقوا في النهاية على رسم منظر طبيعي، ووقفوا جميعاً يرسموا أنفسهم جميعاً في اللو

في المنتصف وقام أحد أفراد " الجزيرة"واقترحت إحدى أفراد العينة أن تكون ، حول لوحة الرسم
ثم انخرط الجميع في العمل وكانوا يضحكون ويتحدثون ويشتركون ، العينة برسمها في المنتصف
د من أفراد العينة الجماعية برسم شيء في اللوحة وبعضهم كان يتعاون معاً في سعادة، وقام كل فر

  .مع اآلخر ويكمل ما بدأه زميله أو زميلته
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" بيوحشـوا الحاجـة  "ورأى أحد أفراد العينة أنه ال داعي لرسم أشخاص ألن األشخاص 
  .الجميع ولم يرسموا أشخاصاًوافق و

مع مرور الوقـت انـدمجوا   وتحمسين، م غير والحظت الباحثة أن ثالثة من أفراد العينة
نهماك دون تفاعل مع الجماعة أو مشاركة في الحـديث،  العمل الجماعي، وأن أحدهم يعمل بافي 

  .ثم اندمج بعد ذلك معهم
وبعد االنتهاء من الرسم جلس أفراد العينة لكي يعبر كل فرد عن شـعوره تجـاه تلـك    

  :التجربة
تعاونوا وشاركوا فـي عمـل جمـاعي، ولـم      ألنهم ؛الجميع أعرب عن سعادته الغامرة

أن يخرج العمـل بهـذا الجمـال، وسـعدوا      وفيما بينهم على موضوع واحد،  االتفاق يتوقعوا
  .الذي مكنهم من إنجاز هذا العملوالحوار الهادف  ،الذي حدث بينهم بالتفاعل

وأنهـا   وأشارت إحدى أفراد العينة إلى أنها ألول مرة تقوم بعمل إيجابي مع الجماعـة، 
، وقام بعض أفـراد العينـة بتصـوير    الصداقة، وتتمنى أن تدوم الصداقة بينهمفرحة بالتعاون و

العتزازهم وفرحهم وسعادتهم بهذه اللوحة، وقالت إحدى أفراد العينـة  " بالتليفون المحمول"الرسم 
بـالفترة   ألنها أحلى وأهم ذكرى سوف تذكرها" التليفون المحمول"إنها لن تمحو هذه الصورة من 

  .الجميلة التي أمضتها مع جماعة العالج
بعد عودته إلى منزله؛ ألنـه   ،وقام أحد أفراد العينة برسم هذه اللوحة الجماعية في ورقة

وذكـرت إحـدى    ،وكذا فعلت إحدى أفراد العينـة ، كان سعيداً بها، وأحضرها في الجلسة التالية
  .لالحاالت أن الرسم منحها إحساساً باألمل والتفاؤ

وأخرى أشارت إلى أنها لم تكن متحمسة في البداية لهذا العمل الجماعي، ألن لكل فـرد  
فكره الخاص به، وقليالً ما تلتقي األفكار، ولكن بعد اكتمال الرسم شعرت بأن اللوحة جميلة ولـو  

وأكدت على أنها عرفـت قيمـة    ،أنها رسمتها بمفردها ما كانت جميلة مثل تلك اللوحة الجماعية
  .جماعة والعمل الجماعيال


مـن الشـعور    فيففي التح" الرسم"أوضحت نتائج الدراسة الحالية عن فاعلية العالج بالفن 
بعـد     استمرار هذا التحسن إلـي مـا  بالوحدة النفسية لدى عينة طالب الجامعة بعد تطبيق البرنامج و

ا وسيلة عبروا بها عن مشـاعرهم وصـراعاتهم   المتابعة، ويرجع ذلك إلى أن أفراد العينة وجدو فترة
وعن طريق التـداعيات حـول الرسـوم     .وقاموا بالتنفيس عما بداخلهم بحرية وذلك من خالل الرسم

التي أعطاها األفراد والمناقشات والحوارات الجماعية، استطاعوا االستبصار بالمـدلوالت والمعـاني   
ته، وصراعاته، ومشكالته، وسلبياته، وإيجابياتـه،  الموجودة برسوم كل منهم، وتعرف كل فرد على ذا
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والنقاط التي يجب تغييرها وتعديلها في شخصيته، وأسباب اإلحسـاس بالوحـدة النفسـية، والحلـول     
وألن الجلسات كانت جماعية، فقد أتاحت التفاعـل  . المناسبة للتخفيف من مشاعر الوحدة النفسية لديهم

دت على تنمية مهارات التواصل فيمـا بيـنهم، أيضـاً الرسـم     وساع، االجتماعي بين أفراد الجماعة
. الجماعي أتاح للجميع الفرصة للمشاركة الجماعية بشكل فعلي، ومعرفة أهميـة العمـل الجمـاعي   

قد ساعد في التخفيف من الشعور بالوحدة النفسـية لـدى   ) الرسم(وبذلك يكون العالج الجماعي بالفن 
 - Wolf et al. 1985 – Bolea et al. 1986)  لنتيجة مع دراسة وتتفق هذه ا. أفراد عينة الدراسة

 Mohawk, 1989 – Pond, 1998 – Brown et al., 2001 – Devlin, 2006 – 
Hannemann, 2006) 

يكون فعاال في التخفيف من مشاعر الوحدة النفسية لـدى  " الرسم " والتي أكدت علي أن الفن
  .امعة، المرضي النفسيين األطفال، طالب الج: فئات مختلفة مثل


استنادا إلي نتائج الدراسة الحالية تقدم الباحثة بعض التوصيات التربوية والبحوث المقترحـة  

  :التالية
ضرورة عقد ندوات ومحاضرات، وعمل برامج إرشادية يقوم بها متخصصون في التربيـة   - ١

  .ار والمناقشة بين اآلباء واألبناءحول أهمية التواصل والتفاعل وإقامة الحو ،وعلم النفس
 .واالنفتاح علي اآلخرين ،بنائهم علي تكوين الصداقاتتشجيع وحث األبوين أل - ٢

 . لطالب مهارات التواصل مع اآلخرينعقد دورات إلكساب ا - ٣

 ال الوحدة النفسية، كـي  رضرورة التوجيه واإلرشاد المبكر للطالب الذين يعانون من مشاع - ٤
 .ولديهم عدم توافق نفسي واجتماعي بين نفسياًمضطر اًأفراد يصبحوا

لـدي  ، في التخفيف من مشاعر الوحدة النفسـية  "الرسم"دراسة فاعلية استخدام العالج بالفن  - ٥
 .األطفال والمراهقين والمسنين

 :، في عالج مشـكالت نفسـية أخـري مثـل    "الرسم"دراسة فاعلية استخدام العالج بالفن  - ٦
 .االكتئاب والقلق واإلدمان

والعـالج المعرفـي السـلوكي، والجمـاعي،      ،"الرسم"ية استخدام العالج بالفن اسة فاعلدر - ٧
  .الوحدة النفسية لدي طالب الجامعةواألسري، في التخفيف من 
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  .علم النفس العالجي، عالم الكتب: )١٩٩٠(إجالل محمد سري  .١
  .٢ط، عالم الكتب ي،النفس واإلرشادالتوجيه  :)١٩٨٠(حامد عبد السالم زهران  .٢
 .األنجلو المصرية ،المقابلة الشخصية استمارة): ٢٠٠٦(سامية القطان  .٣

الفائدة الكلينيكية الستخدام الرسم في العالج النفسي، مجلة علـم  : )١٩٩٣(عادل كمال خضر  .٤
 .، السنة السابعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب٢٨النفس، العدد 

، مكتبـة النهضـة   مقياس الشعور بالوحـدة النفسـية   :)١٩٨٥(عبد الرقيب أحمد البحيري  .٥
 .المصرية

مدخل إلي سيكلوجية رسوم األطفـال ،دار المعـارف    :)١٩٩٥(عبد المطلب أحمد القريطي  .٦
  .الطبعة األولي بمصر،

فرج عبد القادر طه، شاكر عطية قنديل، حسين عبد القادر محمد، مصـطفى كامـل عبـد     .٧
س والتحليل النفسـي، دار الوفـاق للطباعـة والنشـر     موسوعة علم النف: )٢٠٠٥(الفتاح 

 .٤٤٧، ص ٣بأسيوط، ط

  . دار القلم ،الكويت ،طريق الرسم دراسة الشخصية عن: )١٩٩٠(لويس كامل مليكه .٨
دار  ،"لممارسـة ا ،الواقـع  مداخل نظرية،"ي والتربوي النفس اإلرشاد :)١٩٩٦(محمود عقل  .٩
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The study amied at investigating the effectiveness of using art thera-

py (drawing) in reducing the loneliness feeling among a sample of universi-

ty students (male and female ).The study sample consisted of 9 students (5 

males and 4 females) in the third year at Benha Faculty of Education, with 

age average 19.58 ( SD = 0.79) who had hige feeling of loneliness. The 

study findings showed that:  

  

• There were statistically significant differences between the study 

samples scores (male and female) on the loneliness feeling scale be-

fore and after the use of art therapy (drawing), in favour of the post 

- application. 

• There were statistically significant differences between the study 

samples scores (male and female) on the loneliness feeling scale af-

ter the use of art therapy (drawing) and the follow -up period, in fa-

vour of the latter. 
 

 


