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 תקציר

(, הינו פרקטיקה מבוססת שנמצאה GP) Group Psychotherapyהטיפול הקבוצתי לילדים, 

די  עדייןלא נחקרו  אך מנגנוני ההשפעה בטיפול ,יעילה לאוכלוסיות מגוונות ועונה על צרכים רבים

הצורך. יעילותם של הטיפולים הקבוצתיים בקרב ילדים תלויה בגורמים טיפוליים כגון הלכידות 

הקבוצתית, רמת האלטרואיזם, הכישורים החברתיים וחיזוק הביטחון בהתקשרות. בספרות 

חיה נמצא שלבעלי חיים יש יכולת להגביר אמון וחברתיות ולתרום -העוסקת בקשר אדם

החיים מתאימות -ות מושאי ביטחון בהתקשרות. השפעות אלו של בעלילנינוחות, ובכך להו

לגורמים הטיפוליים החשובים לקבוצות ילדים, ולכן ניתן להניח שיתרמו לטיפול הקבוצתי על ידי 

העצמת הגורמים הטיפוליים. תחום הטיפול הנעזר בבעלי חיים נמצא בעבר כבעל יעילות מסוימת 

 Animal –ואולם, בתחום ההיעזרות בחיות בטיפול הקבוצתי כשהטיפול נעשה בצורה פרטנית. 

Assisted Group Psychotherapy (AAGP ככל הידוע לנו, אין עדיין תיאוריה, המשגה או ,)

מחקר הבוחנים את מאפייני הטיפול. כלומר, על אף שהטיפול הקבוצתי בעזרת בעלי חיים ניתן 

נת או הבנה מחקרית של בניית טיפול זה. לילדים באופן נרחב, אין שיטה תיאורטית מאורג

מסגרת תיאורטית והמשגה של שיטות ותהליכים בעבודת המחקר הנוכחית ביקשתי לבסס 

החיים -לבחון את אופן השילוב של בעליאפקטיביים בטיפול קבוצתי לילדים הנעזר בבעלי חיים, 

שיערנו  אתם.ואת תרומתם לטיפול, ולאתר את האתגרים בטיפול ואת דרכי ההתמודדות 

שההתקשרות לחיות הטיפוליות תימצא במתאמים חיוביים עם דפוסי ההתקשרות הגלובאליים, 

 ושאינטראקציה עם חיה טיפולית והתקשרות בטוחה עמה תתרום ללכידות הקבוצתית. 

שתי פרדיגמות שימשו להשגת המטרות שלעיל: פרדיגמה איכותנית אפשרה את הבנת 

הטיפולית כפי -ל, התהליכים המקדמים אותו והתרומה של החיההפרקטיקה, משמעויות הטיפו

מטופלים ומתצפיות. נוסף על כך נבחנו במחקר  42מטפלים,  15שעולה מתיאורי תפיסותיהם של 

כמו דילמות, קשיים ודרכי ההתמודדות עמם. כלי  AAGP-האיכותני סוגיות ייחודיות למצב ה

יתוחי תיאוריה מעוגנת בשדה ותצפיות. לאחר מכן, מובנים, נ-המחקר האיכותני היו ראיונות חצי

מטופלים, כדי להרחיב את הממצאים ולחזק את  168בוצע איסוף מידע בכלים כמותיים, בקרב 

משמעותם. במחקר שוערו קשרים חיוביים בין התקשרות המטופלים לחיה טיפולית, דפוסי 

ב ביותר והמנבא המיטבי הקבוצתית, גורם הטיפול החשו-ההתקשרות הגלובאליים והלכידות

להצלחה טיפולית, תוך שימוש בשאלונים מקובלים. כמו כן, נבחנו אופני יצירת הקשר של 

הטיפול, כפי שדיווחו המטפלים, והקשר בין אלו ובין המדדים שתוארו. -המטופלים עם חיות

ידה ספר, שמטרתן לסייע לילדים עם קשיי למ-המחקר התמקד בקבוצות טיפוליות של ילדי בית

טיפולים, -וקשיים חברתיים. הטיפול הקבוצתי התרחש באחת משלוש סביבות טיפול שונות: חדר

 החיות.  -חי, או גן-פינת

בניתוחי ראיונות המטפלים נמצאו שתי דרכי טיפול עיקריות: טיפול ב'גישה גמישה' 

וטיפול ב'גישה מובנית', שבו חיות( -חי/בגן-המאופיינת בעשייה נפרדת עם בעלי חיים שונים )בפינת

-טיפולית, והפעילות המשותפת מתוכננת מראש סביבה )בעיקר בחדר-המטפל מביא אתו חיה

.הנאה; 1טיפולים(. לגבי משמעות הטיפול עבור הילדים, נמצאו שלוש קטגוריות עיקריות: 

יכים .חיזוק סטטוס חברתי. בניתוח כל חלקי המחקר, מופו התהל3.חיזוק הדימוי העצמי; 2

החיים. להנאה תרמה תחושת הנועם המלווה לכידות -הטיפוליים שאפשרו אותם ותרומת בעלי

 א



החיים הייתה בהענקת רוגע לצד ריגוש, וכן בהגברת מוטיבציה לשיתוף -קבוצתית. תרומת בעלי

פעולה. התהליכים הטיפוליים שנמצאו כמאפשרים חיזוק הדימוי העצמי: חוויות של הצלחה, 

החיים אפשרו הצלחה קונקרטית, בהיותם מרתיעים -י, ושיקוף מהקבוצה. בעלידיבור אינטימ

-מחד גיסא, ומעוררי מוטיבציה להתגברות מאידך גיסא. ההתגברות וההזדהות עם החיה

הטיפולית עוררו חשיפות שהביאו לשיחות אינטימיות, והמשוב המכיל והמעצים של הקבוצה 

התהליכים הטיפוליים שנמצאו כמשפרים מעמד  אפשר את הגברתם של תהליכי ההעצמה האלו.

בהתקשרות ופיתוח היכולת האמפתית. בעלי החיים היוו אובייקט -חברתי הם חיזוק הביטחון

החיים הגורם המאפשר פעילות -לתרגול ולמיתון היחסים בהתקשרות: לנמנעים היו בעלי

אגה המתמדת לחיות החיים גורם מווסת שליטה. בזכות הד-אלטרואיסטית; לחרדים היוו בעלי

התאפשר שכלול האמפתיה שהיא נדבך חשוב בבניית כישורים חברתיים. נוסף על כך, מופו 

בשל  . למטופל: פגיעה אפשרית במקום הבטוח שלוAAGP :1-החיים ל-הקשיים שמציבים בעלי

 הן . ברמת קשיי המטפל: חוסר שליטה כפול,2הטיפול. -חוויית דחייה, או אפשרות לפגיעה בחיית

הטיפול. בעיקר קשים מקרי פציעה או מוות של חיות. -בהתנהגות הקבוצה והן בהתנהגות חיות

. קשיים מערכתיים. המטפלים 3עלה גם קונפליקט בין הדאגה לשלום בעלי החיים ולמטופלים. 

התמודדו עם כל אלו בשתי דרכים עיקריות. האחת היא הבניה, דהיינו, יצירת מערך כללים בהיר. 

 יא עיבוד לשם מינוף האירועים ליצירת תובנות טיפוליות.  השנייה ה

החיים מאפשרים תרגול בהתקשרות: -הממצאים הכמותיים מחזקים את הרעיון שבעלי

-הם מצביעים על קשר חיובי ומובהק בין דפוסי ההתקשרות הגלובאליים ובין ההתקשרות לחיות

החיים מחזק את הלכידות הקבוצתית, -הטיפוליות. חיזוק לממצא האיכותני, לפיו הקשר עם בעלי

הטיפול, ללכידות הקבוצתית. -נמצא בקשר השלילי המובהק בין הימנעות בהתקשרות עם חיות

נמצאו שינויים מהותיים בממצאים אלו במערכי הטיפול השונים. גם בהתפזרות המדדים לא 

בהתקשרות לחיות נמצא רק הבדל קל בין מערכי הטיפול. בהתאם למשוער, הייתה יותר הימנעות 

המחקר הכמותי הרחיב את הממצאים הטיפולים. -הטיפול בחדר-החיות, ויותר חרדה לחיות-בגן

האיכותניים באשר לקשרים בין התנהגות כלפי חיות הטיפול ובין המדדים התיאורטיים: 

הטיפול נמצאה קשורה חיובית למשך ולקביעות נמוכה יותר -הימנעות גבוהה בהתקשרות עם חיות

אינטראקציה עם החיות הטיפוליות, ולאיכות שלילית יותר בקשר עם החיה הטיפולית. של 

לחלופין, חרדה גבוהה בהתקשרות עם חיות הטיפול נמצאה קשורה חיובית למשך ארוך יותר 

וחיובי יותר עם חיות הטיפול. הלכידות הקבוצתית נמצאה גבוהה יותר ככל שהייתה רמה גבוהה 

 החיים. -עם בעלי יותר במשך האינטראקציה

הממצאים באשר לתפיסות הילדים את משמעות הטיפול מצטרפים למחקרים נוספים 

בתחום זה ובכך מחזקים את ההבנה של המשמעות האוניברסלית של הטיפול עבור הילדים, 

עצמו. התהליכים הטיפוליים שנמצאו גם הם עולים -ומחזקים את המגמה הרואה במטופל כמרפא

מה שמחזק את הטיעון שהטיפול הנעזר בבעלי חיים  ם מחקרים על טיפולים אחרים,בקנה אחד ע

. ממצא אחד של המחקר הנוכחי שלא נמצא במחקרים אחרים הוא מתרחש ככל טיפול פסיכותרפי

, נמצא AAGP-התרומה של הטיפול לחיזוק הדימוי העצמי. בניתוח התהליכים בטיפול ה

הטיפוליות. ממצא -ים של התגברות על רתיעה מהחיותשההעצמה בטיפול הזה מתרחשת בתהליכ

הטיפולית, ביכולתה להעצים ולחזק את המטופלים -זה מצביע על עיקר תרומתה של החיה

בחוויות הצלחה מוחשיות. תרומה תיאורטית נוספת של המחקר הנוכחי הינה הבנת המנגנון דרכו 

 ב



ול מאפשרת יחסים של הענקה, הטיפ-בעלי חיים מחזקים ביטחון בהתקשרות: לנמנעים, חיית

ולחרדים היא מאפשרת יחסים של שליטה. וויסות זה מביא ליצירת יחסים בטוחים יותר עם 

חשיבות הממצא נעוצה ביכולתו לספק הבנה לגבי התהליכים המביאים לשיפור בביטחון  .הקבוצה

& Marmarosh ) בהתקשרות בקבוצה טיפולית, גורם שנמצא כמשמעותי בקידום טיפול

Wallace, 2016) למחקר זה גם תרומה יישומית, בכך שהוא מאפיין שתי גישות לטיפול .

שמאפשרות למטפלים בחירה, ומצביע על דגשים וקווים מנחים לתהליכים טיפוליים רצויים, וכן 

לכדי , AAGP ,התופעה המגוונת על דרכים להתמודדות ולהימנעות ממכשולים אופייניים. ליכוד

של  המשךלאפשר מחקר  שיש בהם כדיהאחדה של טיפולים וביסוס  אפשרמתיאוריה אחת, 

מסקנות המחקר הנוכחי הן כי הטיפול הקבוצתי  ללא גורמים מתערבים. אפקטיביות הטיפול

הנעזר בבעלי חיים מהווה גישה פסיכותרפית ייחודית, והחיות הטיפוליות אינן רק כלי טיפולי. 

לכידות קבוצתית  הינם AAGP-ים העיקריים במסקנה נוספת היא שהתהליכים הטיפולי

והתקשרות, ושהשפעות הטיפול הצפויות הן שיפור בדימוי העצמי, שיפור בכישורים החברתיים 

  ושיפור באמפתיה.
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