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 קצירת
 

בשנים האחרונות הפך הטיפול באומנות, ובכללה הטיפול בפסיכודרמה, בעולם ובארץ לנפוץ ואף 

כלל . הכרה זו מגדירה את הטיפול באומנות כמקצוע שבו  1998קיבל הכרה בישראל בשנת 

" בכך הפך המטפלים העובדים במערכת החינוך מוגדרים כ'עובדי הוראה ממקצועות הבריאות

 רפואי שנועד לכל הגילאים. -ת למקצוע פראתחום הטיפול באומנו

מחקרים רבים נעשו בארץ ובעולם על התהליך הפסיכודרמטי ואף ישנה ספרות אקדמית רבה 

 19בנושא. מטרת המחקר זה היא  לבחון את תפיסת תהליך הפסיכודרמה מנקודת מבטם של 

. שיטת המחקר היא איכותנית ובה תצפיות על שלוש קבוצות של מתבגרים 19-14מתבגרים בגילאי 

שהיה חוג פסיכודרמה. במאי החוג, המכונה במחקרים גם פסיכודרמטיסט,  בחוג תיאטרון קהילתי,

הנחה את הקבוצה ובו בזמן התחשב בצרכיו של כל אחד מהמתבגרים. בנוסף יש במחקר ריאיונות 

עומק חצי מובנים, המרואיינים הם משתתפי החוג והבמאי.  כמו כן נערך ניתוח תוכן של שתי הצגות 

  ל חייהן של שתי משתתפות.אוטוביוגרפיות שנכתבו ע

בשאלת המחקר יש ארבעה היבטים: מה גורם למתבגרים לעלות על הבמה, לשחק בפני קהל ובכך 

לחשוף את עצמם, מה היה הכוח המניע של המשתתפים לעבור את התהליך הפסיכודרמטי, כיצד 

 עצים אותו. המתבגרים תופסים את חוויות הפסיכודרמה ואיך החוג חושף חוסן נפשי של הפרט ומ

 מן המחקר זה עולות שלוש תובנות: 

התובנה הראשונה מתייחסת לקשר שבין הטיפול בפסיכודרמה לבין הפסיכולוגיה החיובית, 

שעיקרה התמקדות בחוזקות של הפרט. מתברר כי השילוב בין השתיים מצליח לאתר את החוזקות 

 במתבגרים וכתוצאה מכך מאפשר טיפוח של כישרונות חבויים. 

התובנה השנייה מתייחסת למקומו של הבמאי בתהליך. מתברר כי לבמאי תפקיד משמעותי בהובלה 

הוא האמין  –ובשמירה על הקבוצה ועל כל אחד בתוכה. בעבודתו בה לידי ביטוי אפקט פיגמליון 

ביכולת ובכישרון החבויים בכל אחד מהם והצליח להפיק את המרב ואת המיטב. בכך הוא הפך 

בוגר משמעותי בחיי המתבגרים. גם ההיבט הזה מוביל לפסיכולוגיה החיובית לדמות של מ

 המעמידה במקום מרכזי את ממד הרווחה נפשית למתבגרים כמחוללת שינוי בחייהם. 

התובנה השלישית מתייחסת להשפעה של העלאת מחזה אוטוביוגרפי על המשתתפים. מתברר, 

פשר מרחק אסתטי: ניתנת למשתתף אפשרות שהטיפול בנושא אוטוביוגרפי באמצעות מחזה מא

 להתבונן על עצמו מהצד ובכך לשחרר רגשות ולהתמודד עם קשייו. 

שלוש התובנות האלה קיבלו בסיס מחקרי בנתונים שעלו במחקר. על אף שבמחקר עומדת כל תובנה 

ו בפני עצמה, בפועל הן קשורות זו בזו ויוצרות מרקם משותף המאפשר למתבגר להבין את עצמ

  ולהעריך את מצבו מחדש, לראות את חייו באור אחר, להתפתח ולצמוח.

של נפשי החוסן שיניים שבו כול תנודה משפיעה על ה יגלגל באיור אלו תובנות להמחיש ניתן 

 מתבגר.ה
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