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العالج بالفن
أسلوب عالجي ناجح
مع األطفال
أ.د /عادل كمال خضر
وكيل كلية اآلداب ــ جامعة بنــھا
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
إن العالج النفسي يقوم أساسا ً على
حوار يتم بين طرفين ) مريض  -معالج ( ،
ھذا الحوار يتم غالب ا ً من خالل تبادل
الكلمات  ،أي ينشأ حوار لفظي بين
المريض والمعالج  ،حيث يطلق المريض
العنان للسـانه كي يعبر عما يجول
بخاطره من ذكريات وأحداث ومشاعر
وانفعاالت كأول خطوة نحو تحقيق
االستبصار بطبيعة مشكالته والتعرف على
أسبابھا متقدما ً نحو الشفاء  .غير أنه
في كثير من األحيان نجد المرضى

يتوقفون عن الحوار اللفظي ويلوذون
بالصمت طوال الجلسة العالجية ،
وبالرغم مما في الصمت من لغة ،
فإن الصمت الطويل خالل الجلسات
المتعددة إنما يھدد عملية العالج النفسي
ويحول دون تقدمھا  ،بل قد يؤدي إلى
فشلھا  ،كذلك فإن المرضى من األطفال
أيضا ً ال تمكنھم اللغة من إقامة حوار
يعكسون من خالله طبيعة مشكالتھم
ومن ثم لجأ المعالجون النفسيون إلى
وسائل أخرى يمكن االستعانة بھا إلقامة
الحوار وتحقيق التواصل مع المرض ى
وخاصة مع األطفال لعل أھمھا في رأينا
استخدام الرسم في العالج النفسي ،
سواء كعامل مساعد أو رئيسي في
العملية العالجية .
ويعد الرسم عمل فني تعبيري
يقوم به الطفل  ،وھو بديل عن اللغة ،
وھو شكل من التواصل غير اللفظي ،
وأيضا ً شكل من أشكال التنفيس  ،فاألطفال
عن طريق الرسم يعكسون مشاعرھم
الحقيقية تجاه أنفسھم واآلخرين  ،ومن
ثم كانت الرسوم وسيلة ممتازة لفھم

العوامل النفسية وراء السلوك المشكل ،
وقد أثبتت الدراسات النفسية التحليلية
لألطفال أننا نستطيع من خالل الرسم
الحر الذي يقوم به الطفل أن نصل رأسا ً
إلى الشعوره  ،والتعرف على مشكالته
وما يعانيه  ،وكذلك التعرف على ميوله
واتجاھاته ومدى اھتمامه بموضوعات
معينة في البيئة التي يعيش فيھا ،
وعالقته باآلخرين سواء في األسرة أو
الرفاق أو الكبار .
ومن ثم فقد لجأ المعالجون
النفسيون إلى استخدام الرسوم كوسيلة
يمكن من خاللھا تحقيق التواصل مع
المرضى الذين ال يحسنون التحدث
باللغة المنطوقة  ..وعلى اعتبار أن الرسم
إنما ھو لغة يمكن من خاللھا إقامة
جسر للتواصل بين المريض والمعالج
لتبادل األفكار والمعاني فيما بينھما ،
والكشف عن الصراعات الداخلية لدى
المريض  .إذ أن لدى اإلنسان القدرة على
أن يحول األفكار إلى صور بالقدر الذي
يمكن فيه أن يحول الصور إلى أفكار
وكلمات .
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وطبيعي أن يكون استخدام تكنيك
الرسم غير مقتصر على األطفال  ،وإنما
يمكن استخدامه أيضا ً مع الراشدين
كأسلوب للعالج النفسي  ،وبخاصة أولئك
الذين ال يرغبون في الحديث المباشر عن
مشكالتھم وكذلك األشخاص الخجولون ،
وعلى ھذا يكون الرسم أداة مناسبة
إلقامة الحوار وتحقيق التواصل مع كل
األشخاص على حد سواء  ،حتى أولئك
الذين ال يجيدون الرسم  .لذا يوصي
بعض علماء النفس بترك كراسة رسـم
إلى جوار المريض في الجلسات
العالجية .
ويعتقد أن األطــفال المتــأخرين
دراسيا ً وســيئي التوافق االجتماعي
واالنفعالي  ،وذوي االحتياجات الخاصة ،
ھم في حاجة أكبر للتعبير الفني من
األطفال األسوياء  ،ومن ثم فإنه يمكن أن
يكون الرسم أداة ق ِّي َمة لفھم حاالت
الطفل االنفعالية  .وربما تكون
المعلومات عن استخدام وتحليل ھذه
الرسوم أداة ھامة لألخصائيين النفسيين
بالمدارس في جھودھم لفھم الحاالت

االنفعالية لتالميذھم  ،وفي ھذا يؤكد
العلماء على ضرورة استخدام الفن في
عالج األطفال المضطربين نفسيا ً  ،حيث
يمكن لنشاط الفن أن يھيئ ھؤالء
األطفال لالستبصار بالذات  ..كما أن
الرسوم تعد سجالً بصريا ً ثابتا ً للتعرف
على مدى تقدم المريض أثناء العالج ..

في الشخصية  ،وعلى اعتبار أن
المكبوتات يمكن لھا أن تظھر عبر
الرسوم بأيسر مما يعبر عنھا في
كلمات  ،ويفترض ذلك أن كل فرد
سواء قد تدرب فنيا ً أو لم يتدرب ،
يملك طاقة كامنة إلســــقاط صراعاته
الداخلية في صور بصرية .

ومما يدعم أھمية استخدام
الرسم في العالج النفسي أن ھذا النوع
من العالج ال يعتمد على مھارة فنية ،
فال أھمية وال ضرورة لذلك  ،بل على
العكس  ،فالفنان ذو القدرة الفنية ربما
يكون أقل عرضة للتعبير العفوي  ،و " ذلة
الفرشاة " .

ھذا وقد يحدث عندما يطلب من
المرضى التعبير بالرسم  ،أن يعترض
البعض قائالً بأنه ال يستطيع الرسم ،
ولكن لما كان المطلوب ھو رسم عادي
وليس عمالً فنيا ً  ،فإن األمر يسھل عليھم .
وقد يجد األطفال صعوبة كبيرة في
البداية في الحديث عن مدلوالت رسومھم ،
إال أنھم بعد فترة من االتصال العالجي
يتداعون غالبا ً للرسـوم ويكشفون بذلك
عن الكثير مما يفيد في التشخيص
والعالج النفسي .

ولقد نوقش استخدام الرسم
كأسلوب عالجي لألطفال سيئي التوافق
في دراسات عديدة  ،وبشكل عام فإن ھذه
النظرية للعالج تفترض أن الرسم يعامل
على أنه شكل من أشكال التنفيس يعبر
من خالله الطفل عن مشاكله  ،ويستند
ھذا األسلوب العالجي إلى منھج التحليل
النفسي في البحث عن الصراعات الدفينة
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