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 ? תרפיה הלדרמ פסיכודרמה בין מה
 

 , והוא כולל את )דרמה ביוונית( פעולה עללטיפול המבוסס  להוא שם  כולעות דרמה טיפול באמצ
 )גילום משחק התפקידיםלשתי השיטות הם:  פיםהמשותאלמנטים  דרמה תרפיה.פסיכודרמה והה

role play), ,משחקיותו דמיוןת, יצירתיו ספונטאניות (playfulness) מציאות ב הבאים לידי ביטוי
 קבוצתי הוא בדרמה הטיפול. שינוי קדםאופן המלחוות את עצמו ב מטופלהדרמטית שמאפשרת ל

 אחד ,עם מגוון אוכלוסיות.-על-י, אחדפרטנ באופן גם מיושם אך במהותו
 

 פסיכודרמה
חיות של המאפיינים  –תזוזה ופש בפעולה הנ ,מכאן .)ביוונית( פסיכה = נפש, דרמה = פעולה

היא שיטת טיפול שהומצאה על סיכודרמה פה . דיבור פסיבי באמצעותלטיפול בניגוד  –התפתחות ו
. כשיטה שהומצאה על ידי אדם אחד יעקב לוי מורנואיש התיאטרון ידי הפסיכיאטר, הפילוסוף ו

 ות סדורותטכניקמערך של תיאוריה אחידה ו)ובהמשך פותחה על ידי אשתו ואחרים( לפסיכודרמה 
בית של חקירה אקטי ובין אישיים,אישיים נושאים על . הפסיכודרמה מאפשרת עבודה ומוגדרות

 .ואף חברתיים ,בין אישייםקונפליקטים אישיים, של מחשבות, רגשות והתנהגויות, 
ורו" בתוך "ע להיות מטופלל המאפשר תפקידים חילוף על מבוססת בפסיכודרמה העבודה שיטת

פסיכודרמטיות הטכניקות מגוון השל אדם אחר או לנהל דיאלוג מוחשי עם חלקים שונים של עצמו. 
מו ,כ ל, הכיסא הריק, האני המפוצל ועודוסיהמקהלה, הפ, המראה, כפיל, הסולילוקוויאת ה כולל

 חוויות העלאת מאפשרת הפסיכודרמה . של מורנו הסוציודרמה והסוציומטרישיטות גם את 
 והתנסויות מתקנות חוויותופתרונות,   אלטרנטיבות בדיקת, והרחוק הקרוב עברההווה ומה

, או חלקים לגלם את עצמו מטופלהמאפשרת ל פסיכודרמההעל פי רוב,  .אפשריים עתידיים במצבים
אולם, לעיתים, ובהתאם לצורכי המטופל, . הרחקה או תיווך אמצעי ללא פן ישירבאו ,שונים בתוכו

המזוהים יותר עם הדרמה  מבולייםיסישלבו המטפלים בפסיכודרמה גם אמצעים משחקיים ו
 תרפיה.

 
 

 דרמה תרפיה
אבות )רובט כמה ורנה אמונה(  )סו ג'נינגס,מהות יא שלה כמה היא שיטת טיפול  דרמה תרפיה

שיטות קיימות  דרמה תרפיהבככזו,  .מתחום התיאטרון (, סטפן סנואוונסון'וויד ריד גילאנדי, ד
 שימוש עושה דרמה תרפיהככלל,  את התיאוריה והטכניקה שלה. ת ישולכל אחשונות לעבודה 

 תרפיה בדרמהבניגוד לפסיכודרמה, ע. והמופון התיאטר תחוםמ דרמטיים והבעה יצירה תהליכיב

 ימוייםדשימוש ב בעזרת וסימבוליי לדמיונ המציאותי מן( distancing) בהרחקה שימוש נעשה

 טיפוליים קלפיםות, בובת, במסכו שימושם, דרמטיי וטקסטים אגדותם סיפורי המחזת ,ומטפורות
תרפיה טכניקות  בדרמהלעיתים, ובהתאם לצורכי המטופל, ישלבו המטפלים   אביזרים.ו

 פסיכודרמטיות. 

 
מאפשרת ש שיטה . כלומר,למרוחק מהישיר שנע רצף על שיטותה שתי את הרואים ישכי  לציין חשוב
 ;)דרמה תרפיה( "האחורית דלתמהדלת הקדמית"  )פסיכודרמה( ל""טופל מלעולמו של ה כניסה

 התרפיה.  אזמרכזה הדרמה ובדרמה לעומת שיטה שהואז ה פסיכה במרכזהשיטה ש
 

 הפסיכודרמה ודרמבמומלץ להתנסות  !התנסותאשר מ יותר טובה אין דרךכדי להבין את ההבדל, 
גם ו  איגוד הישראלי לפסיכודרמהעל ידי  ה מתפרסמותסדנאות  ההרשמה לתוכנית.לפני תרפיה 
 ה תרפיה.חטיבת פסיכודרמה וחטיבת דרמ –( י.ה.ת)איגוד המטפלים באמנויות  על ידי 
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