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יצירה משותפת באמנות פלסטית כצורת תקשורת לא מילולית תרפויטית בין אם 
 ה/וילד

  

 אוניברסיטת חיפה, בית הספר לטיפול באמצעות אומנויות, MAבוגרת תואר  ,אביטל אדרי: מאת

 ר דפנה רגב"יוסף גוטמן וד' פרופ: בהנחיית

 

הן בעלות מרכיב לבחון האם מפגשי יצירה משותפת באמנות פלסטית של אמהות וילדיהן בגיל הגן  הנוכחית היאמטרת העבודה 

בהשוואה למפגשי סיפור משותף של אימהות , תפיסת העצמי של הילדוב( על פי תפיסת האם)שביניהם  שיביא לשינוי ביחסים תרפויטי

 . ובהשוואה לאימהות וילדים אשר לא יפגשו כלל, וילדיהן

והשפעתם האפשרית על , ולקשר עם האם בפרט, שבין הילד והוריו בכללהמוקדם רבות מיחסות חשיבות עצומה לקשר  תיאוריות

 ;Bion, 1988; Bowlby, 1979; Bretherton, 1990; Klein, 1975; Mahler, Pine & Bergman, 1975)תפיסתו העצמית של הילד 

Stern, 1985; Winnicott, 1971.)   ומדגיש את האופן בו תהליכים נפשיים מושפעים רעיון זה המודל האינטרסובייקטיבי מרחיב

 ,Fraiberg, Adelson, & Shapiro, 1975; Lieberman, Padron, Van Horn, & Harris; 1991, ברמן)מתהליכים בין אישיים הדדיים 

2006; Muir, 1992; Stern, 1995.) עהישפאף היא מנראה כי תקשורת לא מילולית בין אם וילד נמצאת בבסיס היחסים ו, כמו כן ,

 ,Bion, 1988; Kiesler, 1996; Schmidt & Hore) על היחסים של אם וילד ועל תפיסתו העצמית של הילד ,לעיתים באופן לא מודע

היו במסגרת  םחלק. נבנו מודלים רבים שמטרתם לבדוק כיצד ניתן לשפרם, לובגלל החשיבות העצומה המיוחסת ליחסים א(. 1970

 ;1991', אהרן ושות-בן) דיאדיאו ( Minuchin, 1985)משפחתי האחר במסגרת טיפול  םוחלק( Fonagy & Target, 1998)טיפול פרטני 

Harel, Kaplan, Avimeir-Patt, & Ben-Aaron, 2006; Lieberman, 2004;  McDonough, 2000; Muir, 1992) ,בשיטות  םחלק

 . (2222 ,פרו ;1991 ,סינמנס-מרקמן; 2212, גברון) בשיטות המשלבות יצירה באמנות פלסטית םמילוליות וחלק

ויוצא מתוך נקודת הנחה ( Kramer, 1958; 1971; 1979)המחקר הנוכחי מתמקד בכוח הטיפולי של יצירה באמנות פלאסטית 

( Nowell-Hall, 1987; Schaverien, 1987 ; 1992; Winnicott, 1963; 1971) תככלי לתקשורת לא מילולי אמנותשניתן להשתמש ב

משותפת יצירה , אם כן. לשינוי וריפויובהמשך ( Furth, 1988; Kohut, 1978; Schaverien, 1992)למודעות עצמית מוגברת המביא 

; 2222, שניר ;1991 ,סינמנס-מרקמן ;2212, גברון) תכנים בין אישיים באופן לא מילולי ותהעלבאמנות יכולה באותו אופן ל

Kwiatkowska, 1978; Markman Zinemanas & Gvuli Margalit, 2003; Wadeson, 1980) .תקשורת רגשית  בכך עשויה לעורר

לפגוש ולתקן , להציף ולאפשר, (Winnicott, 1971; 1963; 1999, נוי; 1991 ,סינמנס-מרקמן; 2212, גברון)אם וילד וראשונית בין 

צורך  ללא, ולשפר את תפיסתו העצמית של הילד ילד-באופן סמלי קונפליקטים מוקדמים ואינטראקציות מוקדמות ביחסי הורה

 ;Nowell-Hall, 1987; 1991, דקל-פרל; 2222, פרו; 1912, סטור; 1991, סינמנס-מרקמן; 2212, גברון) בתהליכי עיבוד מילוליים

Wadeson, 1980). 

. על פי דיווחי הגננות לילדים טווח רחב של בעיות כאשר, (1-2)דיאדות של אמהות וילדיהן בגיל הגן  21שתתפו ה הנוכחי במחקר

-מפגשים באורך של כ 12 כללהתכנית ההתערבות . דיאדות 21במהלך המחקר נשרו עשרה והנתונים עליהם מבוססת העבודה הם של 

אמנות אמצעות בשל אם וילד משותפת  היצירקבוצת : קבוצת האמנות: קבוצות המחקר נחלקו לשלוש. אחת לשבוע, דקות 14

 .נילוותעם מגוון פעילויות מילוליות , סיפוריםמשותפת של אם וילד של  הרייצקבוצת : קבוצת הסיפור. במגוון חומרים ,פלסטית

שאלון , שאלון דמוגרפי)סוגי שאלונים  2-נעשה שימוש ב. קבוצה שלא השתתפה באף אחת מהקבוצות הנזכרות לעיל: קבוצת הביקורת

 ובראיונות( להערכת תפיסת העצמי של הילד)במבחן השלכתי , (תפיסת האם את היחסים עם הילד ושאלון גישת האם כלפי הילד
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בקבוצת האמנות )שבועות  9-12והמבחן ההשלכתי בשתי נקודות זמן שונות במרווח של שאלונים ת האלאו ישלושת הקבוצות מ. משוב

-4והתקיימו לאחר , הראיונות בוצעו עם אמהות מקבוצות האמנות והסיפור שהסכימו להתראיין(. לפני ההתערבות ולאחריהוהסיפור 

  .מפגשים או לאחר תום הסדנאות 2

כפי , ה משותפת באמנות פלסטית של אמהות וילדיהן בגיל הגן ישפרו את היחסים שביניהםמפגשי יציר( 1 :השערות המחקר

בקבוצת הסיפור המשותף צפוי להופיע שיפור ביחסים . שליטה ועימות גלוי, מימותח: במימדים הבאים, שנתפסים בעיני האם

צירה משותפת באמנות פלסטית של אמהות מפגשי י( 2 ;אולם קטן יותר בהשוואה לקבוצת האמנות, בהשוואה לקבוצת הביקורת

בקבוצת הסיפור המשותף צפוי . קבלהותפיסת תפיסת יכולת : במימדים הבאים, וילדיהן בגיל הגן ישפרו את תפיסת העצמי של הילד

 .אמנותאולם קטן יותר בהשוואה לקבוצת ה, להופיע שיפור בתפיסת העצמי של הילד בהשוואה לקבוצת הביקורת

נראה כי השערה  מהממצאים הסטטיסטטים. ממצאים סטטיסטיים וממצאי ראיונות המשוב: חלקו לשנייםממצאי המחקר נ

. נמצא שיפור מובהק בקבוצת הביקורת בסולם הדדיות, וכן בת/בתפיסת האם הכללית את היחסים עם הבן. לא אוששה 1מספר 

אוששה  2השערה מספר . ת שולית בקבוצת הסיפורנמצא שיפור מובהק בקבוצת הביקורת ומגמת עליה במובהקו במימד החמימות

בקבוצת ( שהיה מובהק בניתוחים הפרמטריים)נמצא שיפור במובהקות שולית  ה/בתפיסת העצמי הכללית של הילד .באופן חלקי בלבד

רידה נמצא שיפור מובהק בקבוצת הביקורת וי במימד תפיסת קבלה עצמית. האמנות ושיפור במובהקות שולית בקבוצת הביקורת

בקבוצת ( שהיה מובהק בניתוחים הפרמטריים)נמצא שיפור במובהקות שולית בסולם קבלת האם . במובהקות שולית בקבוצת הסיפור

חשוב להתייחס לממצאים אלו . בקבוצת הסיפור( שהיתה מובהקת בניתוחים הפרמטריים)הביקורת וירידה במובהקות שולית 

ניתן  מממצאי ראיונות המשוב. יות השוליות של חלק מהתוצאותויחס בזהירות למובהקבמסגרת מגבלות הגודל המדגם כמו גם להתי

חל שיפור ביחסים לפי דיווחי האמהות הן , בת/תפיסת האם את היחסים עם הבןנראה כי ב. להסיק רק לגבי קבוצת האמנות והסיפור

בקבוצת הסיפור האמהות דיווחו  .ור הגדול ביותראם כי קשה להכריע באיזו קבוצה חל השיפ, בקבוצת האמנות והן בקבוצת הסיפור

. ה/על השפעות מגוונות על היחסים בעוד שבקבוצת האמנות רוב האמהות דיווחו על עליה בשיתוף פעולה ויצירת קרבה בינן ובין הילד

בעוד שבקבוצת ( אם בכלל)על פי דיווחי האמהות נראה כי בקבוצת הסיפור ייתכן והשיפור מתחיל , ה/תפיסה העצמית של הילדב

רוב האמהות בקבוצת האמנות תיארו שיפור בדימוי עצמי ובביטחון . מפגשים 4-2ככל הנראה כבר לאחר , האמנות הוא כבר התרחש

 .יש להתייחס לממצאים בזהירות בשל מספר המרואיינות הקטן, גם כאן .ה/העצמי של הילד

נראה כי היו , אולם. זוהי הקבוצה שהראתה את הרווחים הגדולים ביותר במשתנים הנמדדים -קבוצת הביקורת: מסקנות המחקר

שהובטחו כפיצוי לאחר )או האם לקראת המפגשים המשותפים /ה ו/הציפייה של הילד: כגון, משתנים מתערבים רבים בקבוצה זו

העובדה , מודעות הדיאדות לקבוצות הנוספות, אםמילוי המבחן ההשלכתי של הילדים בנוכחות ה, חופשת הפסח, (מילוי השאלונים

. כל אלו עשויים היו להשפיע על תוצאות המחקר. ה וגורמים חיצוניים נוספים/שקבוצה זו לא עברה תהליך שישקף את הבעיה של הילד

העצמי של ה המתפקדת כתקשורת לא מילולית משפיעה לחיוב על תפיסת /נראה כי יצירה משותפת של אם וילד -קבוצת האמנות

היצירה , ממצא נוסף שנגלה היה שככל הנראה. וזאת ללא צורך בעיבוד או בשיחה טיפולית נילוות, ה בגיל הרך במהירות יחסית/הילד

ה ולכן היא לבדה איננה מספיקה כדי לקדם את היחסים של האם /של האם ושל הילד, המשותפת משקפת תכנים עמוקים של הקשר

לשוחח וליצור אינטגרציה בין , יש צורך לשלב מפגשים נפרדים עם האמהות על מנת לשקף, ככל הנראה .והילד לפי תפיסתה של האם

נראה כי יצירה מילולית לא סייעה בשיפור תפיסת העצמי של  -קבוצת הסיפור. משמעויות סותרות וקונפליקטים אשר עולים אצל האם

יחד עם תחושות של חוסר התאמה בין היכולות של , פותח בגיל הרךייתכן וממצאים אלו קשורים לעיסוק המילולי שפחות מ. הילד

נראה כי קיימת חשיבות , בנוסף. לבין דרישות האם למלא אחר משימות הקבוצה, שהיו כאמור בעלי צרכים מיוחדים קלים, הילדים

ייתכן ופעילויות כתיבה , ףלבסו. פעולה אשר לא התאפשרה לילדים בקבוצה זו, מיוחדת לציור ככלי המסייע לתקשורת בגיל הרך

, לעומת זאת. (Pennebaker, 1990; Pizarro, 2004)מעוררות רגשות שליליים אצל היוצרים כפי שנמצא במספר מחקרים קודמים 

ייתכן והראיה של האמהות את ילדיהן מוכיחים . בת/ קבוצת הסיפור הראתה שיפור מסויים בתפיסת האם את היחסים עם הבן

גודל הקבוצות האינטימי שנוצר לאחר הפרישה , בנוסף. ה/אליות מילוליות השפיעה לחיוב על החום שחשו כלפי הילדיכולות אינטלקטו

הממצאים בקבוצת . המרובה מקבוצה זו ועצם ההשקעה המרובה של האמהות והילדים שכן נשארו בה עשויות היו להשפיע לחיוב

לעומת החשיבות שיש לתקשורת מילולית , תקשורת לא מילולית עבור הילדיםהאמנות והסיפור יחד עשויים להעיד על החשיבות שיש ל

 . עבור האמהות

ממצא נוסף שעלה במחקר הנוכחי היה שיצירה באמנות מעודדת מצב רוח חיובי ומחזקת התמדה של משתתפים במפגשי המשך 

העשוי להשפיע על מאפיינים של יחסים ועל  ה כמשתנה מבודד/מחקר זה בדק לראשונה את היצירה המשותפת לאם ולילד. ולאורך זמן
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הוא מספק נקודת מוצא להמשך חקירה ובחינה של שאלות רבות בנושא , היות ומחקר זה הינו ראשוני. ה/מאפיינים רגשיים של הילד

 .זה

 

יצירה משותפת , טיפול באמנות, אמהותוילדים בגיל הגן, תקשורת לא מילולית, אמנות ככלי טיפולי, טיפול דיאדי: מילות מפתח

 .משותפת יצירת סיפורים, באמנות
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