
ً األول من نوعھ    "األردنیة"ینطلق في  برنامج الدبلوم المھني في العالج بالفنون عربیا
  

  
  

طالما كان الفن من وسائل تحسین حیاة  -  نعیماتالوسن ) أ ج أ(أخبار الجامعة األردنیة 
 سبیالكان وطالما  ،الحیاة الیومیة غبارمن  أرواحھمسیلة لغسل وو  زدھارھا،االبشر و
  .العصور لمشكالت على مرِّ ل حّالً  ویحمل، من أشكال التعبیر عن النفسوشكالً لالتصال 

الوسائل التي حملت العلوم والمعرفة ونقلتھا عبر تلك جود أمن  یعدُّ الفن فعالوة على أن        
ً  لمھو ، فالعصور  ورؤى وأفكار لحانأمن رسومات أو البشر بتقدیم كل ما یحتاجھ  یبخل یوما

  .ویعلو شأنھا تقام الحضاراتل بوافر كرمھا الحضاري متغدق علیھ

ً و المنظورمن ھذا        ذكیة ورائدة  لة بجامعة عالمیةردنیة المتمثّ مع رؤیة الجامعة األ انسجاما
 ً ً  أكادیمیا ً  وبحثیا في كلیة الفنون ، "الدبلوم المھني في العالج بالفنون"ینطلق برنامج  وثقافیا

  .والتصمیم، لیكون األول من نوعھ على مستوى الوطن العربي

ً العالج بالفن لیس ولید       في أعماق التاریخ، إذ استخدم  ةضارب تمتد ذورٌ ج لھ بلللحظة،  ا
في منتصف بھ كمھنة  دأ العالجُ ثم بُ واخر القرن الثامن عشر لعالج المرضى النفسیین، أفي 

  . القرن العشرین في الدول األوروبیة

إلى جانب كلیتي الطب  عملت الكلیةفقد كلیة األستاذ الدكتور رامي حداد البحسب عمید و      
إیراسموس (وروبي تحاد األال، وبالتعاون مع مشروع اردنیةفي الجامعة األ وعلوم التاھیل



 معبالشراكة  كادیمیة في الجامعةعلى استحداث ھذا البرنامج وإدراجھ ضمن البرامج األ) بلس
، إضافًة والجامعة الھاشمیة ،وجامعة إربد األھلیة ،وجامعة اإلسراء ،جامعة العلوم والتكنولوجیا

 دتحاومجموعة من جامعات اال سوسة و صفاقس وقابس من دولة تونس اتإلى جامع
    وروبياأل

 (University of Brescia, National and Kapodistrian University of 
Athens, University College of Limburg, Technological Institutes of 

Porto, University of Osijek ) 

البكالوریوس في تخصصات الفنون  مرحلةالذین أنھوا  الطلبةُ في البرنامج  قبلُوسیُ ھذا     
صات ثم طلبة تخصص علم النفس التربوي، أما التخصّ  والطب وعلوم التأھیل والتمریض أوالً 

 .حسب الشواغر المتوفرة في كل عام مسیتم قبولھفاألخرى 

ساعة معتمدة، یحصل من خاللھا  27ستكون مدة الدراسة في البرنامج سنة واحدة بواقع و    
الطالب على دبلوم مھني للعالج بالفن، بحیث یستطیع طلبة البرنامج من تخصصي الطب 

طلبة من التخصصات الأما ، وعلوم التأھیل ممارسة العالج بالفن في العیادات بشكل مباشر
  . العالج النفسي أو التأھیل ةعیادفي  يالبرنامج من العمل كمساعدیمكنھم ساألخرى ف

أن العالج بالفن  أستاذ الفن التشكیلي في كلیة الفنونأشار الدكتور غسان أبو لبن وبدوره     
عن العالج التقلیدي، لیخلق عند المریض رغبة في  ولیس بدیالً  ،لیس إال وسیلة مساعدة

  . مناعة نفسیة وذھنیة المقاومة وحب الحیاة وإكسابھ

العالج بالموسیقى، العالج بالمسرح، ( ثالثة محاور  عبر العالج سیكون أن بو لبنأ وأضاف   
ً موادالدراسیة ، وستشمل الخطط )العالج بالفن التشكیلي شمولیة لھا عالقة بعدة نظریات نفسیة  ا

المسرحي والرسم والخزف دوات الموسیقیة واألداء وتوظیف األ في العالج من خالل الفن،
  .والنحت والفن الجرافیكي وكل وسائل الفنون المتاحة

أن العالج بالفن یستخدم  في كلیة الفنون ستاذة المسرحأ جویس الراعي دتأكّ من جھتھا     
ً كعنصر مكمّ  عن تحدید حاالت مرضیة مخصصة، إذ یساعد في تطویر  ل ولھ فوائد عدة بعیدا

عصاب والعضالت والتوافق فیما بینھا، وتنظیم التنفس وضربات القدرات الحركیة، وتفعیل األ
عضاء واستخدامھا، اكتشاف الجسد واأل وإعادةتھدئة األعصاب والتخفیف من التوتر، والقلب، 

  . تعطلأو تعرضت لتلف عضاء التي قد تكون األدة تفعیل إعا أوتفعیل و

ً منفذر ت الراعي أن الفن یوفّ وأسلف    ز ثقة المریض بنفسھ ویعزّ  ،آمنة بیئةللتعبیر في  ا
ویعزز الوعي الحسي والعقلي، اإلنسان ویزید من لدى التواصل مھارات ر وباآلخرین، ویطوّ 



 مثل لوحة،(واضح وملموس  إنتاج فیھانتاجیة ال سیما في الفنون التي یكون االحساس باإل
  ..) رسومات، قطعة فنیة، مسرحیة، الخ

ن الكلیة ممثلة بقسم إ ید كلیة علوم التأھیلستاذ الدكتور زیاد الحوامدة عمقال األمن جانبھ و    
: العالج الوظیفي تعاونت مع كلیة الفنون من خالل تقدیم مساقین ضمن برنامج العالج بالفن

دینامیكیات المجموعة في "و "  المتعدد الثقافات في العالج  الفنيطرق اإلبداع والمنظور "
المعرفة الالزمة للتعامل مع مختلف یكتسب الطالب ھذه المساقات ، ومن خالل "العالج الفني

الحاالت المرضیة وذلك من خالل دراسة التقنیات واألسالیب العالجیة واإلبداعیة التي یمكن 
كما وسیتم التركیز على تعریف الطالب بمفھوم ، لفنياستخدامھا في جلسات العالج ا

  . وخصائص العالج الجماعي كأداة من أدوات تقدیم خدمات العالج الفني

بالجانب العملي لكل  یتمیزان المساقین المقدمین من كلیة علوم التأھیل وأضاف الحوامدة أن  
منھما حیث سیتم استخدام التدریبات والتطبیقات العملیة ودراسة لحاالت مرضیة والنقاش 

وسیتم مراعاة . ضمن مجموعات لتمكین الطالب من اإلستفادة من ھذه المھارات في المیدان
مج ضمن ھذه واالستفادة من الخلفیات العلمیة و العملیة المختلفة للطالب المقبولین في البرنا

  .في البرنامج المحتوى والنقاش المطروحالمساقات، إذ یتوقع أن تضیف وتثري 

أن الكلیة تعاونت مع ھذا البرنامج ستاذ الدكتور یاسر ریان عمید كلیة الطب األ أشاروكما     
ً أن إلكساب الطلبة المھارات الالزمة للتعامل مع المرضى،  جوھر العالج بالفن یدور مبینا

كننا تعزیز رحلة الشفاء ننا جمیعا نمتلك اإلبداع، ومن خالل العملیة اإلبداعیة یمإمفھوم حول 
دب جمیعھا ُتستخدم للتعبیر عن الشخصیة، فالموسیقى وكتابة الشعر والرسم والتمثیل واأل

ومتاحة في العدید من مراكز الخدمات الصحیة حول العالم ضمن فكار والعواطف واألماني األ
عراض المرضیة ونوعیة الحیاة لمتلقي العالج، ویتم العالج عالجي یساھم في تحسین األسیاق 

من خالل تحلیل القطعة الفنیة، أو تنمیة قدرة الشخص على التعبیر عن نفسھ بأسلوب غیر 
لفظي، او تنمیة مھارات الشخص الذھنیة والحركیة والحسیة عن طریق تنمیة العالقات 

 .الج والمعالجالعالجیة بین متلقي الع

 

  

 


