
 

 

 

 الشيخوخة لجيل  لتعبيريةا العالج عن طريق الفنون

   البحث وفوائد العالج ، التعريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعريف المجال

حيث يتم    ،النفسية ويتخصص بالصحةالصحية    المهن ل امجنتمي العالج بالفنون إلى  ي

االضطرابات   في عالج  الفني  والتعبير  اإلبداع   ،السلوكية  ،نفسيةالاستخدام عمليات 

 باستخدام أحد المجاالت الستة للفنون:  , التطورية والعضوية

 الفنون التشكيلية.  •

 النص والقصة.  •

 الدراما.  •

 الموسيقى.  •

 سايكو دراما.  •

 حركة ورقص. •

   الفنون لشريحة جيل الشيخوخةمميزات العالج عن طريق 

ف لدى الشخص على المستويين الشخصي  يوتقوية مهارات التأقلم والتك صحة النفسيةج بالفنون هو تنمية الالهدف الشامل للعال •

 ل. فضوالسعي لتحسين نوعية الحياة واألداء األ  واالجتماعي،

إلى جانب   ،التعبير من  ةوعميق ةغير مباشر  ىاخر   ابعاد لوجودمما يسمح  لفظية،ليست بالضرورة   تواصللغة الفنون هي لغة  •

ومن خالل هذه اللغة تحدث عمليات إبداعية تمكن من   السن،لكبار اللفظي. يحتل العالج بالفنون مكانة فريدة في الرعاية  التعبير 

 ج الفني بما يلي: واإلبداعية والمنتتسمح العملية  التغيير وتشجع النمو والشعور بالحيوية وتحسن القدرات الوظيفية.

 زيادة الوعي بنفسي واآلخرين •

 تقوية القدرة المعرفية والعاطفية  •

 والجسدي  نفسيعراض والصعوبات في المجال التحسين التعامل مع األ •

 صياغة تصور إيجابي للذات  •

 . جتماعيةحياة االالالمشاركة في يوسع المبادرة و  نشاط إبداعي •

 التدريب المهني 

بالفنون  يمر  تدريب  المعالجون   بسيرورة 

وفقًا للمخطط   حصول على الشهادةلل تخصصو

التعليم    ينواإلكليلاألكاديمي     العالي، لمجلس 

بالتعاون مع وزارة الصحة.   والذي يتم تحديده 

دراسات على   للمهنة  التدريبية  العملية  تتضمن 

 مستوى درجة الماجستير.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كبار السن  العمل معجية الرئيسية التي تنشأ في األهداف العال

 المختلفة.   الحياةخلق معنى الى جانب التغيير في مجاالت  •

 والحزن ان تعزيز موارد المواجهة في حاالت الفقد •

 تحتوي على الرضا. التي ستجعل من الممكن عيش حياة كاملة  نفسيةلى وتحديد القوى الجسدية والالحفاظ ع •

 والعالقات الجيدة مع اآلخرين التي تمكن من التعامل الفعال مع تجربة الوحدة  تقوية اإلحساس باالنتماء  •

 األسرة  فيمريض الفرد  لالتعامل مع أفراد األسرة كمقدمي رعاية أساسيين ل  •

 دليل البحوث

ة والوظائف المعرفية. تقلل العالجات  نفسيمقاييس الصحة المن بالفنون يحسن تشير الدراسات من السنوات األخيرة إلى أن العالج 

ة بما في ذلك: تقوية  نفسيالتدابير اإليجابية للصحة ال وقد ثبت أنها فعالة في تحسين السن،بالفنون من أعراض االكتئاب لدى كبار 

هناك دراسات   األخيرة،ور بالقدرة ، والعالقات اإليجابية مع اآلخرين ، والتعبير عن الذات. في السنوات  والشع بالمعنى،الشعور 

 تشير إلى أن عالجات الموسيقى والحركة تعمل أيًضا على تحسين الوظائف المعرفية مثل وظائف االنتباه والذاكرة. 

 :فيما يلي أمثلة ألبحاث من السنوات األخيرة
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 yahat2013@gmail.comيسعدنا الرد على أي أسئلة عبر البريد اإللكتروني:

:األبجدي( حسب الترتيب) التحيةو  كل االحتراممع  

.بالحركة ةإيريس جروس كوهين ، معالج   

. الدراما ب معالجةأماني موسى ،   

. الحركةب معالجةاللجنة ،  ةرئيس -كارميت عزرا عراد   

. بالدراما  همعالج  -دوفرات هاريل   

بالفن. معالجة  -داليا فايسبرود   

. بالفن همعالج  -ال بوجين خ مي  

.موسيقيبال همعالج  -دروكس اريم د. م  

. بالفن همعالج  -يونا فرنكل تس  

. بالدراما  همعالج  -ري كيسا د. شوشي   

 .جمعية ياهات ةرئيس -يرميهوتامي 

 

 بما في ذلك:  مختلفة،في أطر   جماعي،يتم العالج بالفنون لدى كبار السن في إطار فردي أو 

 الجمعيات التي تقدم عالجات نفسية في المنزل أو في مراكز مخصصة   •

 يومية في المراكز ال  •

 في مؤسسات المسنين والتمريض  •

 في مساكن محمية  •

 في نوادي التقاعد   •

 منزلية  عالجات •

 والعيادات  د المعاه  الخاصة،األماكن   •

 إمكانات العالج بالفنون في الشيخوخة 
ايدة للدعم  الحاجة المتز ت كبيرة لتلبية يا لعالج من خالل الفنون لديه إمكانإلى أن مجال ا المجال   فيوالخبرة تشير األبحاث 

 لكبار السن في إسرائيل في المجتمع والمؤسسات.  والمتاحالنفسي والعالج  

لهذا الموضوع    خصصهبتشكيل لجنة م  ،إسرائيلفي  رية  التعبي عالج الفنون  ال جمعية    –  ياهاتمنظمة    أدى هذا الفهم إلى قيام

الشيخوخة  معالجينتتكون من   إلى تعزيز وعي  ته  .متخصصين في مجال  اللجنة  المعالجيدف  في  لمتعالجين  وا  نجمهور 

الفنون في الشيخوخة كعملية تمكن من توسيع نوعية حياة الشخص في الثلث األخير من    للعالج عن طريقالمساهمة الفريدة  

 حياته.
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