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 العالج بالفن من خالل تصميم احللى

 Art therapy through jewelry design    

 

 م.د/ والء عز الدين زكى عفيفي ابو غنيمة

 كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان -مدرس بقسم المنتجات المعدنية والحلي 

 عبد املعطي سالي امحد عبد القادر

 مصمم ومدرب حلي حر

 

 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
يتناول البحث دور تصميم الحلي في الدعم النفسي لمرضى السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، وذلك 

 Designعن طريق تصميم برنامج تدريبي لتصميم الحلي وذلك باالستعانة باتجاه التفكير التصميمي 

Thinking تصر الخطوات )خمس خطوات فقط لعملية في تصميم البرنامج التدريبي ألنه اتجاه ممنهج ومخ

ويشمل البرنامج التدريبي: التصميم واأللوان مع مراعاة المبادئ األساسية لتصميم  التصميم( يناسب المبدئيين.

الحلي، وكذلك تنفيذ عملي بالسلك المعدني واالحجار، والتشكيل بالسلك المبسط، وتجربة تلوين المعدن، 

قد تم تصميمه وعرضه للتصويت من قبل المتخصصين من مجاالت تصميم الحلي والسباكة بالشمع المفقود، و

وذلك عن طريق إنتاج لعدد من قطع حلي قام بعملها عينة  والعالج بالفن والطب والصحة النفسية قبل التنفيذ.

لثدي البحث من تصميمهن وتنفيذهن، وذلك بالتعاون مع مركز األبحاث العلمية بمستشفى بهية لعالج سرطان ا

وينتهج البحث  سيدة من مرضى سرطان الثدي من السيدات. 13بالهرم حيث تم اختيار عينة البحث وهي 

المنهج التجريبي، واستخدم أدوات للقياس وهي المقياس النفسي المصمم -المنهجين: المنهج الوصفي والتحليلي

توضح بشكل تفصيلي عن طريق نقاط  خصيًصأ للتجربة البحثية واستمارة استطالع الرأي بعد البرنامج والتي

وقد اثبتت نتائج البحث عن طريق المقياس النفسي  في البرنامج ومدى االستفادة منه. أفراد العينة محددة رأي 

أن لتصميم الحلي دوًرا كبيًرا في الدعم النفسي والمساندة المجتمعية لمرضى السرطان. ونتائج البحث 

في نتائج المقياس لصالح المقياس البعدي، وبذلك اثبتت صحة فروض  اإلحصائية اوضحت تغيًرا ايجابيًا

البحث أن العالج بالفن عن طريق تصميم الحلى يساهم في اكتساب مهارات فنية تساعد على التخفيف من 

القلق والتوتر والبعد عن التفكير بالمرض.، وكذلك تصميم الحلى يساعد على التعبير واالستبصار بمشاعر 

فكاره وتمثل طريقة إيجابية لشغل وقت الفراغ. وبذلك أوصى البحث باعتبار ممارسة تصميم المريض وأ

 الحلي نوًعا من أنواع العالج التكميلي بالفن.

 سرطان الثدي  

Breast Cancer 

 العالج بالفن 

Art Therapy 

 األثر النفسي 

Psychological Impact 

 الدعم النفسي 

Psychological Impact 

 لحلى.تصميم ا
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 Introduction  املقدمة 

ا ه أثرً ما لتمر النساء بالعديد من التغيرات الفيسيولوجية والجسمانية م

رات وغ تمر المرأة بالتغيبالغًا على حالتها النفسية، فمنذ البل

ة تفردالجسمانية المتعاقبة مما يجعل عالقة المرأة بجسدها عالقة م

، يراتومميزة تتأثر دائَما سلبًا وإيجابًا بما يلحق بجسمها من تغ

زالة إعته ويؤثر سرطان الثدي على المرأة تأثيًرا كبيًرا وخاصة إذا تب

 جزء شديد الخصوصية من جسدها.

وي ميم الحلى من أهم المجاالت التي تؤثر بشكل قويعتبر مجال تص

 اؤهاوفعال في تنمية وتحسين مستوى التذوق الفني، أيضا يعمل اقتن

مة على تحسين نفسية المرضى ويعمل على زيادة قدرتهم على المقاو

 والرغبة في التعافي.

ج رنامبواسترشادًا ببرامج الدعم النفسي تم االتجاه إلى دراسة وضع 

فع رتصميم الحلى وذلك لزيادة المحفزات التي تساعد على تدريبي ل

 .كفاءة العالج النفسي المصاحب للعالج المتبع في هذه الحاالت

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

ية المشكلة التي يتناولها البحث تتلخص في اآلثار النفس -

 السلبية التي يسببها مرض السرطان ودور العالج بالفن

تصميم الحلي في تقديم الدعم النفسي للمرأة  عن طريق

 المصابة بسرطان الثدي.

 فروض البحث: 

العالج بالفن عن طريق تصميم الحلى يساهم في اكتساب   -

 عن مهارات فنية تساعد على التخفيف من القلق والتوتر والبعد

 التفكير بالمرض.

تصميم الحلى يساعد على التعبير واالستبصار بمشاعر  -

 يض وأفكاره وتمثل طريقة إيجابية لشغل وقت الفراغ.المر

 Objectivesأهداف البحث 

يم إعداد برنامج تدريبي للعالج التكميلي بالفن عن طريق تصم -

 الحلى، يستهدف مرضى السرطان بهدف الدعم النفسي.

 Significanceأهمية البحث

تتضح أهمية البحث من خالل أهمية برامج الدعم النفسي لمرضى 

 التكميليمقترح للعالج  تدريبيرطان، من خالل وضع برنامج الس

بممارسة تصميم الحلى يراعى فيه استعدادات المريض النفسية 

ض والجسمية، ويكون بمثابة مكماًل للعالج، وذلك لمساندة المري

ج لعالاودعمه نفسيًا ومعنويًا ليتخطى اآلثار السلبية أثناء تلقيه 

 مع الوضع الصحي والنفسي للمريض،ومحاولة تكيفها بما يتناسب 

كما يساهم هذا البحث بإضافة علمية في مجال العالج بالفن 

 والتصميم.

 Methodologyمنهج البحث 

المنهج  ،المنهج الوصفي والتحليلي ينتهج البحث المنهجين:

 التجريبي.

 عينة البحث:

إلى 35مرضى سرطان الثدي من النساء تتراوح اعمارهن بين سن 

 سيدات. 13م وعدده 75

 Delimitationsالبحث  حدود

  حدود مكانية: مستشفى بهية لعالج سرطان الثدي 

  2022حدود زمانية: شهري مايو ويونيو عام 

 .حدود مجال البحث: مجال الحلي، العالج بالفن 
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 Toolsادوات البحث 

 .المقابالت الشخصية 

 .استمارة تقييم البرنامج من قبل المتخصصين 

 .المقياس النفسي 

 .استمارة استطالع الرأي 

  Theoretical Frameworkي طار النظراال

 الحلي:

يتميز تصميم الحلي بارتباطه بالذوق العام والمتغيرات التي تطرأ 

عليه والرغبات المختلفة لمقتنى الحلي، فمجال تصميم الحلي من 

المجاالت التصميمية الهامة التي سايرت مفاهيم التصميم المعاصر 

حت أكثر مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية والتي اصب

والفكرية للمجتمعات واألحداث المتالحقة سواء للمجتمعات من 

حروب واحداث جسام، أو حتى للتغيرات النفسية والفكرية على 

 مستوى الفرد، فأصبحت أكثر مواكبة لمتطلبات العصر.

 علم النفس وتصميم الحلى:
ما جمعهقًا بمجال تصميم الحلي، حيث ييرتبط علم النفس ارتباًطا وثي

، نفس الهدف وهو راحة اإلنسان وإسعاده وتلبية رغباته النفسية

ن ة، مفللحلي قيمة نفسية بجانب قيمته الجمالية وقيمته االستخدامي

 ميز،حيث إشباع رغبة المستخدم في االقتناء والتفرد بالجمال والت

دم ات إلى مستوى متقخصوًصا للنساء التي ترتفع لديهن سقف الرغب

 من تقدير الذات والرغبة في الظهور بأجمل صورة، ويعتمد نجاح

التصميم على فهم المصمم الجيد لطبيعة المقتني أو المستعمل 

ن ال عونفسيته ومن ثم متطلباته ورغباته، وال يتم ذلك بشكل ناجح إ

طريق دراسة سيكولوجية المستعمل وطبيعة شخصيته ودوافع 

لي ثم مخاطبة عاطفته وعقله سواًءا بسواء للوصول إ أفعاله، ومن

 ئها.التصميم الناجح وقطعة الحلي التي تالقي قبوله ويرغب باقتنا

وعلى مر العصور عكست قطعة الحلي شخصية من يقتنيها سواًءا 

 من الناحية االجتماعية أو الدينية أو الثقافية.

م والجمال وكلما حقق مصمم الحلي االنسجام بين عناصر التصمي

بين العالقات الشكلية كلما زادت البهجة المصاحبة للتصميم والتي 

يشعر بها المستعمل وقبله المصمم، فمراعاة التنظيم البصري المريح 

والمتزن يؤدى الى الشعور بالراحة والطاقة االيجابية التي تقنع 

المستعمل باقتناء قطعة الحلى. فالتصميم بشكل أساسي يهدف الى 

وابتكار أشياء مفيدة وممتعة لتجلب السرور والبهجة وليس فقط  إبداع

تأدية الوظيفة المطلوبة، فالتصميم الناجح هو ما يتكامل فيه كاًل من 

 القيمة الجمالية والقيمة الوظيفية.

 تاريخ العالج بالفن:

من أهم رواد العالج   *M.Naunburgتعتبر مارجريت نيومبرج 

ذ أربعينات القرن الماضي بتطوير عن طريق الفن، حيث بدأت من

ر لشعواالفن كأداة للعالج النفسي حيث تعتمد في اسلوبها على إطالق 

في  النفسي بوسائل التعبير الفني العفوي والتلقائي والذي يعتمد

 األساس على العالقة التبادلية بين المعالج والمريض.

لى وتناولت نيومبرج الفن على أنه يعتمد في طرقه واسلوبه ع

 موادالسماح للمكنونات الالشعورية بالتعبير التلقائي عن طريق ال

فن بال والوسائط الفنية، وقد أشارت نيومبرج إلى عدة مميزات للعالج

سواء بالرسم والتصوير أو التشكيل بالصلصال، ومن أهم هذه 

 رجمةالمميزات السماح بالتعبير المباشر عن األحالم والخياالت وت

 برات داخلية ومشاعر على هيئة صور والتي يعبرما بالنفس من خ

 2010إبراهيم عنها بشكل أسهل وأبسط من التعبير اللفظي. تامر 

والتى تعتبر ايضاً  _ Kramerوفى الخمسينات قامت اديث كرامر 

من رواد العالج بالفن_ بتطوير نظرية العالج بالفن وذلك بالتركيز 

شملت االستكشافات المستحدثة على المفاهيم التحليلية النفسية التي 

صاحب مدرسة التحليل النفسي في ميدان علم النفس  -آنذاك لفرويد 

حول مفهوم االنا، وبالتركيز على القيم العالجية المتضمنة في الفن، 

فقد أكدت كرامر على أن أهمية العالج بالفن األولية هي المساعدة 

إعادة التعبير عن  في عملية التسامي، فمن خالله يعمل اإلبداع على

الصراع من خالل عمليات الحل والدمج، وفى النتاج الفني يتبلور 

  2016هذا الصراع ويتم احتواؤه وتحييده. جمال االحول وآخرون 

لرسم ج بايشمل العالج بالفن العالج بالموسيقي، العالج باللعب، العال

 (راماد)الفن التشكيلي(، العالج بالرقص، العالج بالدراما )السيكو 

ه ويندرج هذا البحث ضمن العالج بالفن التشكيلي ولكن يختلف عن

ني تج فبأن الفن هنا ليس فنًا فقط لمجرد المتعة، بل تصميم لعمل من

 ذو قيمة وظيفية وهو الحلي لذلك يمكننا ان نطلق عليه العالج

 بالتصميم.

 ح فيومن خالل العالج التكميلي بالفن يتشارك العقل والجسد والرو

ي فاالبداع والتعبير عن المشاعر حينما تعجز الكلمات المنطوقة 

ت تمعاالتعبير عن المشاعر الكامنة. ويثرى العالج بالفن حياة المج

 واألسر واألفراد من خالل الفن والعملية اإلبداعية. 

 دوافع ممارسة الفن والتصميم لدى المرأة:

ي إلنسان والذيعتبر الدافع هو العامل الوجداني الموجود داخل ا

 لفردايدفعه للقيام بسلوك معين، والدافع هو الذي يعمل على تنشيط 

وتحفيزه وتحديد سلوكه نحو هدف أو غاية معينة، فالرغبة في 

في  النجاح والتفوق هي الدافع األساسي لمذاكرة الطالب، والرغبة

كد، المكسب والترقي في المكانة االجتماعية هي الدافع للعمل وال

ة فإن هناك دوافع عند المرأة تشجعها على القيام بممارسوكذلك 

مصمم و الالفنون واألنشطة اإلبداعية المختلفة، وعلى المعالج الفني أ

 اعيًاا ووالذى يقوم بالتدريب على الفن والتصميم أن يكون مدرًكا جيدً 

 2016بهذه الدوافع للعمل على تنميتها جمال االحول وآخرون 

 ع هي:ومن أهم تلك الدواف

البحث عن المشاعر واالنفعاالت: تمر المرأة منذ الصغر  .1

نات بالعديد من التغيرات الجسمانية والنفسية وتغير في هرمو

ر لتوتالجسم، مما يجعلها تشعر بالعديد من المشاعر النفسية كا

والقلق، كما أنها تتعرض للعديد من المسئوليات والضغوط 

 هذه اجة ملحة للتعبير عنالمجتمعية الصعبة، والتي تجعلها بح

المشاعر، ويأتي هنا دور ممارسة الفن والتصميم كوسيلة 

فعالة للتعبير عن هذه المشاعر والتي قد يصعب في بعض 

لق الق األوقات التعبير عنها لفظيًا، ووسيلة للتنفيس عن مشاعر

 والخوف وغيرها.

التعبير عن الذات: فعن طريق ممارسة الفن والتصميم تجد  .2

ها ة نفسها قادرة على التعبير بحرية عن ذاتها وشخصيتالمرأ

ن الحقيقية دون تزييف، كما قد يكون الفن وسيلة للتعبير ع

أماني وأحالم ورغبات مكبوتة صعب تحقيقها على أرض 

 الواقع.

لحة الحاجة إلى التقدير وتحقيق الذات: لدى كل إنسان رغبة م .3

 رأةنا يتسنى للمفي التقدير والنظر له بعين االحترام، ومن ه

 أن تجد التقدير عند ممارسة الفنون، كما أن تنمية ذاتها

ها ومهاراتها وقدراتها عن طريق ممارسة الفن والتصميم يكسب

 الشعور بالرضا والثقة بالنفس.

ل التسلية: ويعتبر ممارسة الفن والتصميم وسيلة رائعة لشغ .4

 وقت الفراغ بطريقة مفيدة ومنتجة.

ح واالتصال: فعن طريق الفن تستطيع الحاجة الى االيضا .5

ل المرأة التواصل مع اآلخرين بشكل جيد وفعال. جمال االحو

 2016وآخرون 

 البرنامج التدريبي لتصميم الحلي

 ظروف التجربة:

ية ى بهتم التواصل المباشر مع مركز األبحاث العلمية التابع لمستشف

بعد لعالج سرطان الثدي، وحدث اتفاق على بروتوكول تعاون 

عرض خطة البحث واخذ الموافقات المطلوبة، وتم االتفاق على 

 لبحثالموعد المناسب لبدء التجربة العملية، وذلك بعد طرح فكرة ا

 (.على قسم الدعم النفسي واختيار محاربات السرطان )عينة البحث

 ظروف المكان:

تم اختيار مستشفى بهية لعالج سرطان الثدي بالهرم بمحافظة الجيزة 

القاهرة الكبرى، باعتبارها أكبر مركز متخصص في الكشف  –

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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المبكر وعالج سرطان الثدي بجمهورية مصر العربية، ولما يوجد 

 بها قسم خاص باألبحاث العلمية وقسم خاص بالدعم النفسي.

ة بدايكان الجو معتداًل بنهاية فصل الربيع و ظروف درجات الحرارة:

 .2022ام شهر مايو ويونيو من ع يفصل الصيف ف

 اضاءة صناعية جيدة ومالئمة لظروف العمل. ظروف االضاءة:

 أدوات التجربة: 

 أدوات عملية وهي:

 المبططة الزردية 

 الملفوفة الزردية 

 مدرج الخواتم 

  القصافة 

  ألوان 

 ورق كانسون 

 تم عرضه في المالحق() المقياس:

 تىتم عمل مقياس جديد ناتج عن دمج عدة مقاييس للدعم النفسي، ح

 يكون مناسب لعينة البحث ألنها عينة ذات طبيعة خاصة، وقد تم

ة سانداختيار عبارات مناسبة من مقاييس: التفاؤل االستعدادي، والم

ضا االجتماعية المدركة، والوجدان السالب والوجدان الموجب، الر

 1966وآخرون  ألمان الحياة النورعن 

 تم عرضه في المالحق() االستبيان:

 احصائيًا يان بعد البرنامج وتقييم نتائجه تم عمل استب

 الخامات المستخدمة: 

تم مراعاة أن تكون الخامات المستخدمة من األحجار والفصوص 

النحاس األصفر واألحمر ذو  استخدامذات ألوان جذابة ومبهجة، مع 

القطر الصغير حتى يكون سهال في التشكيل، كما تم استخدم شمع 

 السباكة.

 شرح التجربة: 

 تم عمل تصميم لبرنامج تدريبي قائم على محورين أساسيين وهما

ميم د تصالتصميم والتنفيذ أو التكنولوجيا، وكانت الخطوة التالية بع

البرنامج هو عرضه على نخبة من المختصين في الثالثة مجاالت 

المرتبطة بالبحث وهي: تصميم الحلي، العالج بالفن ومرض 

طريق استمارة استطالع رأي، السرطان والصحة النفسية، عن 

في  لبدءاوبناًء على نتائج االستبيان واقتراحات السادة المحكمين تم 

تنفيذ البرنامج بغرض تقديم الدعم النفسي لمرضى سرطان 

بلي قوتم عمل مقياس  )تم عرض استمارة التقييم في المالحق(الثدي،

حت ت ة لعينأفراد اوبعدي للتجربة لقياس األثر النفسي للبرنامج على 

 اشراف المتخصصين.

 التفكير التصميمي:

في  Design Thinkingتم االستعانة باتجاه التفكير التصميمي 

تصميم البرنامج التدريبي ألنه اتجاه ممنهج ومختصر الخطوات 

 )خمس خطوات فقط لعملية التصميم( يناسب المبدئيين.

 Designوفيما يلي مخطط يوضح مراحل عملية التفكير التصميمي 

Thinking 

 

 

 
 1966   - وآخرون  النور ألمان  ( بوضح مراحل التفكير التصميمي1مخطط )

 جلسات، انقسمت الي: 8تم تصميم البرنامج التدريبي ليشمل 

  لوان(األ -لعضوي ا -التصميم )الهندسي 

  الكولينج  -التكنولوجيا أو التنفيذ )التشكيل بالسلك- 

 الشمع( -األلوان على المعدن 

 واستمتاعهن بالتجربة على مدار الجلسات. األفراد تفاعل  حظوقد لو

 

  

 صورة توضح جانب من جلسات البرنامج التدريبي
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 ألحجارعدني واالتشكيل بالسلك المتصميم الحلي وفي  أفراد العينة نتائج  - 1مجموعة 

 

  
 

 
  

   

   

 في تشكيل السلك المبسط )الكولينج( أفراد العينة نتائج  - 2مجموعة 

   

 نتائج تجربة اللون على الورق - 3مجموعة 
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 نتائج تجربة اللون على المعدن: -4مجموعة 

 

    

 ع السباكةنتائج  تجربة التشكيل بشم - 5مجموعة 

    

 
  

 
 بعض نماذج الشمع المسبوكة معدن -6مجموعة 
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 النتائج اإلحصائية للبرنامج التدريبي:

 رقم العينة المقياس القبلي المقياس البعدي

110 100 1 

115 107 2 

140 94 3 

140 117 4 

122 87 5 

123 109 6 

106 104 7 

116 105 8 

117 107 9 

133 85 10 

122 106 11 

122 105 12 

129 82 13 

 

 (0.05ينص الفرض على أنه يوجد فرق دال احصائياً عند مستوى )

بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي 

 للمقياس المستخدم.

لعينة البحث في  T-testوالجدول التالي يوضح نتائج اختبار ت 

 قين القبلي والبعدي للمقياس المستخدم.التطبي

 جـدول نتائج اختبار النسبة التائية للفرق بين متوسطي درجات عينة البحث 

 في التطبيقين القبلي والبعدي للمقياس المستخدم

 البيــان            

 العينة 
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

 قيمة

 )ت( 

 ة مستوى الدالل

0.05 

 القبلي
13 

100.61 10.48 
 دالة إحصائيا 4.89 12

 10.49 122.69 البعدي

 (2.17= ) 12وبدرجات حرية  0.05القيمة الجدولية للنسبة التائية عند مستوى داللة 

وبقررراءة النتررائج بالجرردول يتضررح أنرره بحسرراب قيمررة )ت( للفرررق بررين 

مرررة )ت( المحسررروبة المتوسرررطين باسرررتخدام اختبرررار )ت(  تبرررين أن قي

(، وهرري أكبررر مررن قيمرة )ت( الجدوليررة والترري تسرراوى 4.98تسراوى )

(، مما يدل 12(، وبدرجات حرية )0.05( عند مستوى داللة )2.17)

على وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات عينة البحث فري 

 عدي.التطبيقين القبلي والبعدي للمقياس المستخدم لصالح التطبيق الب

 توضيح النتيجة بيانيا من خالل الشكل التالي: ويمكن

 حساب حجم التأثير:

ء بالرغم من أن نتيجة االختبار توضح أن االختالف بين االدا  

يضا هو أفالقبلي واالداء البعدي اختالفا معنويا أي ال يرجع للصدفة، 

ساب حتم  ال يخبرنا بالكثير عن قوة تأثير البرنامج المستخدم ، ولذلك

تأثير عن طريق حساب إحصاء مربع إيتا )حجم ال


2

) 

100.61
122.69

-60

40

140

       

                                  
                                    

        
        

 
ختبار التطبيقين القبلي والبعدي في ا ( يوضح الفرق بين3شكل رقم )

 المقياس المستخدم

 

 قيمة مربع إيتا للفرق بين متوسطي درجات عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي للمقياس

 د.ح قيمة ت ألداةا
قيمة مربع إيتا 

2 
 حجم األثر=

داللة الفاعلية وحجم 

 التأثير

 ضخم 2.82 0.665 12 4.89 المقياس المستخدم
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 ة فيومن خالل الجدول السابق يمكن تفسير قيمة مربع إيتا الموجود

( وهي عند مستوى )ضخم( وفق 0.665الجداول والتي بلغت )

ن أ%: تقريبا من الحاالت يمكن 66.5معيار كوهين، وهذا يعنى أن 

مج يعزى التباين في األداء الى تأثير المتغير المستقل )البرنا

 المستخدم( بأثر كبير في المتغير التابع.

ي فًما وبذلك أوضحت نتائج البحث أن لتصميم الحلي أثًرا كبيًرا وها

تحسين نفسية مرضى سرطان الثدي ودعمهن نفسيًا ومساعدتهن 

 ز مرحلة العالج الصعبة.على اجتيا

 
 على البحث SWOTمخطط يوضح تطبيق نموذج 

 

هو نموذج يعتمد على دراسة وتحليل نقاط القوة  SWOTنموذج 

 والضعف وكذلك الفرص والتحديات التي تواجه الخطة أو المشروع

 2022ع   ال زيز صالح ال ين 

 Resultsالنتائج 

 ط النفسية.تصميم الحلي وسيلة فعالة للتخلص من الضغو 

 يميلاعتبار ممارسة تصميم الحلي نوًعا من أنواع العالج التك 

 بالفن.

 اومة ومق للدعم النفسي والتأثير العاطفي دوُرا هاًما في التعافي

 األمراض.

 ل يمكن لمصمم الحلي استبدال الخامات التقليدية في التشكي

 بخامات صديقة للبيئة ومناسبة للصحة.

 فسية والجسمانية وخاصة اثناء تتفاوت قدرات البشر الن

المرض، فعلى المعالج بالفن مراعاة ذلك أثناء البرنامج 

 التدريبي بالمشاركة مع المتخصصين.

  مجال التدريب على تصميم وصياغة الحلي مجال هام ومفتوح

للمصممين، فهم االجدر على توصيل المعلومة بشكل صحيح 

 .بناًءا على خبرتهم األكاديمية

  Discussion املناقشة

 أوضحت نتائج الدراسة الحالية أهمية دور تصميم وصياغة الحلي

في زيادة الدعم النفسي لمرضى السرطان لدى عينة من مرضى 

سرطان الثدي من السيدات بمستشفى بهية لعالج سرطان الثدي، 

ة صح وذلك بعد إجراء البرنامج التدريبي لتصميم الحلي والتأكد من

 تصميم الحلي وصياغتها وسيلة عبرن بها الفروض أنهن وجدوا من

عن مشاعرهن، والتنفيس عن مخاوفهن واآلمهن الناتجة عن 

المرض والعالج من خالل تصميم وصياغة الحلي إلنتاج حلي 

ت مميزة من صنع أيديهن، وعن طريق التواصل اإليجابي والمناقشا

ن يحسالجماعية والعمل بود مع الفريق كان لذلك أثًرا كبيًرا في ت

نفسيتهن واشغال وقت فراغهن بشكل نافع بداًل من التفكير في 

 المرض.

 Conclusion اخلالصة

 اثبتت الدراسة من خالل التطبيق العملي لبرنامج تصميم الحلي

 امم“تفاعاًل كبيًرا من قبل عينة البحث "محاربات سرطان الثدي 

ي لحلاع كان له اثًرا كبيًرا في نتائج الدراسة من التصميمات أو قط

وقد  عينة البحث بحب وسعادة أفراد العينة المنفذة والتي صنعتها 

 فسيةفي تصميم الحلي سلوى لهن عن اآلالم الن أفراد العينة وجدت 
ن موالجسدية التي ألمت بهن، وكانت كل جلسة بمثابة حلم يخرجهن 

سة لدرااواقع الحياة المؤلمة وتفاصيل القلق والخوف واأللم. وأثبتت 

 لدعمتصميم الحلي كنوع من أنواع العالج بالفن والتصميم في ا دور

  النفسي والمساندة لمرضى سرطان الثدي.

 Recommendationالتوصيات 

  بعة بعد كل جلسة لمتا أفراد العينة وجود وسيلة للتواصل مع

 الواجبات المنزلية واالطمئنان على أحوالهن.

 نفسي للمرضى على المؤسسات والهيئات المعنية بالدعم ال

توفير الخامات واألدوات بشكل مستمر لضمان استمرار مثل 

 هذه البرامج بشكل دائم.

 ن ثر مضرورة اهتمام الباحثين بالدراسات البينية التي تجمع أك

 فرع من الفروع في بحث واحد حيث يؤدى التكامل في العلوم

 إلى قدر أكبر من االستفادة للجميع.

 بالفئات الخاصة كمرضى  االهتمام باألبحاث الخاصة

 السرطان ومتحدى اإلعاقة.

  تقديم الدعم الكافي والرعاية الملطفة لرعاة المرضى من

 األهل واألصدقاء لتخفيف األعباء عنهم.

  يبيةضرورة التنوع في األماكن التي يتم فيها البرامج التدر 

وحة للعالج بالفن تجنبًا للملل، ويفضل أن تكون األماكن مفت

 لالستمتاع بالطبيعة واالستلهام منها. لخلق فرص

 ضرورة التغذية البصرية المستمرة ومتابعة كل ما هو جديد ،

 للمصمم أوال ثم للمتدربين.

 ي لمادعمل الدراسات التي تؤهل الى استثمار الطاقات بالعائد ا

 تصارمع االستمتاع بالمكتسبات الفنية والثقافية وتحقيق االن

 على المواقف والصعاب.
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 المالحق:

 موذج تقييم البرنامج التدريبي من قبل المتخصصين قبل التجربةن-1

 ج ا ( هام4( هام       )3)     الى ح  ما    ( هام2)    ( غير هام1)   نو  التقييم 

  ال ظ                 الموضوعات
  ه       ه       ى       ه   غ   ه  

   تمهيد -الجلسة األولى

      التعرف على المجموعة
      جزء نظري عن الحلي وفيديو 

      عصف ذهني وتصورهم عن البرنامج
   قصة الحلي–الثاني  جلسةال  

عرض نماذج حقيقية من دول أخرى وهيئات نجحت في 

 الفكرة             
     

      قصة الحلى عالميا واقليميا ومحليا
      هندسيةخطوط – لثةالثا جلسةال

      عرض صور لحلى بشكل عام
      شرح مبسط عن االتجاه الهندسي في التصميم 

      عرض نماذج لحلي هندسية
      عمل تكوينات ورقية من االشكال الهندسية 

      حلي من الطبيعة– رابعةال جلسةال
      عرض فيديو عن الحلي المستلهم من الطبيعية 

      االستلهام من الطبيعيةشرح مبسط عن 
عرض بعض العناصر الطبيعية الستخدامها فى عمل 

 التكوينات.
     

ت استخدام الورقة وااللوان الخشبية والمائية لعمل تكوينا

 مستلهمة من الطبيعة.
     

      الوان – خامسةال جلسةال
      مناقشة مقالة عن الحلي بالصور

      ي الحلينبذة مختصرة عن االلوان ف
      نبذة مختصرة عن سيكولوجية اللون

      تجربة سكب األلوان
      الحلي وااللوان –لسادسةا جلسةال

      استخراج تصميمات حلى من التجربة السابقة )سكب االلوان(
 عرض نماذج من الحلى الملونة )مينا او احماض(

 االحجار –لسابعةا جلسةال
     

      ن األحجارصور وفيديو ع
      عرض نماذج متنوعة من االحجار

      عمل دمج بين التصميمات السابقة واالحجار
      كولينج وشفتشي –لثامنةا جلسةال

      عرض صور من نماذج حلى بالسلك وتقنية الشفتشي
      شرح مبسط عن تقنية التشكيل بالسلك والشفتشي

      سلك والشفتشيعرض نموذج حلي من التشكيل بال
      استخدام مهارة الكولينج فى التشكيل لعمل نماذج حلي

      ابيض واسود –لعاشرةا جلسةال
      عرض نماذج ألعمال فنية باألبيض واالسود

      عرض نماذج لحلى بالزنكوغراف
      عمل تجارب فنية بالحبر على ورق ابيض
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      تعبيرى –لحادية عشرا جلسةال
      عرض نماذج ألعمال فنية

      رسم حر من مكنون النفس بااللوان
      عرض نماذج حلي تعبيرية

      اوريجامى –لثانية عشرا جلسةال
      عرض فيديو عن مهارة األوريجامى

عرض فيديو وصور عن استخدام الثنى كوسيلة تشكيل فى 

 الحلي
     

      ل تجارب ورقيةاستخدام مهارة االوريجامي في عم
 مقياس الدعم النفسي لمرضى السرطان المستخدم في التجربة-2

 

 م

 المفردة

موافققققققققق  موافق      

الققققى حققققد 

 ما     

غير موافقق  محايد  

 الى حد ما

غيققققققققققققققققر 

 موافق

      أتوقع دائما أن يحدث لي ما هو أفضل. 1

      أعتقد ان المستقبل يحمل لي ما يسرني. 2

      ر في المستقبل أشعر باليأس.عندما أفك 3

      أنا راٍض عن حياتي.                4

حتى اآلن حققت االشياء المهمة التي  5

 أريدها في الحياة.
     

لو قدر لي أن أعيش من جديد، فلن أغير  6

 أي شيء في حياتي. 
     

معظم االشياء التي أقوم بها في حياتي  7

 تعتبر روتينية ومملة.
     

      روحي المعنوية تعتبر مرتفعة. 8

يوجد دائمراً أشرخاص يقفرون بجرانبي عنردما  9

 أحتاج الى ذلك.
     

في أوقات االزمات أجد العديد من االفراد  10

 يحبونني ويتقبلونني .
     

      أشعر بأنني موضع اهتمام األخرين. 11

المعلومات التي أحصل عليها من اآلخرين  12

ما تساعدني في التعامل مع  عادة

 المشكالت.

     

في المواقف الضاغطة يوجد العديد من  13

 األفراد يقدمون لي النصيحة .
     

عندما أكون في مأزق، يوجد أشخاص  14

 يظهرون تعاطفاً كبيًرا مع موقفي. 
     

فرري أثنرراء المحررن يجعلنرري االخرررون أشررعر  15

 بأنني ذو قيمة وأهمية .
     

التحرردث مررع اآلخرررين يعتبررر مفيررداً بشرركل  16

فعلررى ألنرره يعطررى منظرروراً آخررر فرري حررل 

 المشكلة .

     

العديررد مررن االفررراد يعبرررون عررن اهتمررامهم  17

 بي عندما أكون في ورطة .
     

يسرراعدني بعررض األشررخاص علررى اكتشرراف  18

 النواحي اإليجابية في األزمات 
     

ني يوجد بعض األشخاص الذين يحبون 19

 بشكل حقيقي .
     

      خالل الشهر الماضي

      أشعر باالهتمام باألشياء 20

      أشعر بالحزن 21

      أشعر بالسرور 22

      أشعر باالنزعاج 23

      أشعر بالحماسة 24

      أشعر بالخجل 25
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      أشعر بالتشويق 26

      أشعر بالعصبية 27

      أشعر بالنشاط 28

      أشعر بالخوف 29

 هاية التجربةناستمارة استطالع الرأي في -3

 ال   الى حد ما                  نعم        

هل ساعدك البرنامج التدريبي في التخفيف عن آالمك الجسدية   -

 والنفسية
    

    هل اكتسبت المهارات التي توقعتها في البرنامج التدريبي -

     جية بعد البرنامجهل تحسنت حالتك المزا -

    هل سبب لك البرنامج التدريبي قدًرا من السعادة -

    هل كان البرنامج التدريبي في مستوى توقعاتك  -

    ا لكا نفسيً هل حقق البرنامج التدريبي دعمً  -

     هل راض عن أداء المدرب -

 عبر عن رأيك بوضوح في البرنامج التدريبي: -
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