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 :ווידאו וועידת באמצעות מרחוק המתנהלת תמיכה קבוצת של בולטים יתרונות
 

 .מהבית יציאה המונעות פיזיות מגבלות או גיאוגרפי מיקום מגבלות על להתגבר אפשרות•

 הטיפול נוחות•

 זמן לאורך התמדה על מקל•

   מסודרת דיון בתרבות תמיכה•

 
 

 :ואתגרים מגבלות
 

 בטכנולוגיה מוחלטת תלות•

 ותמונה קול בין עיכוב•

   מלאכותי עין קשר•

    גוף שפת אחר לעקוב קושי•

 למגע אפשרות חוסר•
 

לטיפול באמצעות וועידת ווידאו  עדיין מגבלות ישנן , למרות הפוטנציאל

 .  הנפגשת פנים אל פניםלשמש כתחליף מלא ויעיל לקבוצה המונעות ממנה 
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 מקורות מדגמיים

 מידע נוסף

 ממצאים

 סיכום ומסקנות

 

 .  שינוי משמעותי גם בעולם הטיפול הפסיכולוגיהטכנולוגיה הביאה להתפתחות 

 .  "טיפולים ברשת"ואלו מכונים , מייל ושיחות וידאו, פורומים, טים'צ: נוספו טיפולים המתקיימים בסביבת האינטרנט, (פנים אל פנים)הטיפול המסורתית לשיטת 

 

 .  מאפשרת גם לקבוצות תמיכה לקחת חלק בעולם המקוון( וידאו רבת משתתפיםועידת  -Video Conference) VC-הטכנולוגית 

כפי שנעשה  )פנים -אל-שכן אינם מתבצעים פנים, ומעוררות מחלוקת בקרב מומחים באשר לאיכות המפגשים, אלו נעות על סקאלה רחבה בין תמיכה בחרדות קשות והתמכרויות לבין תמיכה בקשיים יומיומייםקבוצות 

 (.  בקבוצות התמיכה הקונבנציונאליות

 
 .לשמש כפלטפורמה אלטרנטיבית לקבוצות התמיכה הקונבנציונאליות VC-יכולתה של טכנולוגית העל רקע זה בוצע המחקר אשר בחן את 

 

 רקע

 ?על התנהלותה של קבוצת תמיכה מקוונת VC-כיצד משפיע השימוש בטכנולוגית ה

 הטכנולוגיה 

 פלטפורמה מבוססת דפדפן  •

 התקנה/אין צורך בהורדה•
 (Cookiesאין קבצי )מאובטחת •

 כל משתתף מופיע במשבצת•

 אט טקסטואלי משולב בסביבה'צ•

 כלי המחקר 

 תצפיות משתתפות על מפגשים מקוונים•

 ראיון עומק עם המטפל•

 שאלוני עמדות אנונימיים למשתתפים•

 הקבוצה

 :המטופלים   
 36-65גברים אמריקאים בגילאי  5•

 נגמלים מסמים ואלכוהול•

 אקדמאים ואנשי מקצוע  •

 בעלי אוריינטציה טכנולוגית•

 פוקדים בנוסף גם קבוצות תמיכה פנים אל פנים•

 :  המטפל

 יועץ ומטפל קליני  •

 בישראלי הרשות למלחמה בסמים "עמוסמך •

 מתמחה בטיפול בהתמכרויות  •

 בעל הכשרה לטיפול מרחוק  •

 בישראל  מתגורר •

 

 : הפגישות

 שעהלשבוע למשך אחת •

 מנוהלות בשפה האנגלית•

 :ענו כולם פה אחד כי, כאשר נשאלו לגבי האפשרות שקבוצות התמיכה המקוונות תחלפנה את הקבוצות הפרונטאליות

 "  אין אפשרות להשתתף במפגש פנים אל פנים ףבמידה ולמשתת  -אך לא את כולם ולכן תוכל להוות תחליף , מספקת את הצרכים העיקריים של משתתפיהקבוצת תמיכה מקוונת "

הפורמט המקוון גורם לנו  "

אף אחד לא  . להתנהג שונה

ישפוט אותך לאחר הפגישה  

אני מבקש מהמטופלים  " "ולכן אנו אמתיים זה עם זה

שלי להגזים בתנועות  

 "הגוף כדי שאשים לב

המיומנויות הבינאישיות  "

שיש להפעיל בקבוצה זו  

זהות לאלו בקבוצה  

מה שנדרש הן . פרונטאלית

 "מיומנויות טכניות בסיסיות

 אופי התקשורת בקבוצה

משוחררת וחמה  , האווירה בקבוצה ידידותית•

 .וההומור הינו מרכיב משמעותי בה

רמת הפתיחות והקרבה בקבוצה אינו נופלת  •

המשתתפים  : מזו בקבוצה הפרונטאלית

 .מתעניינים זה בזה ואף צוחקים זה על זה

אך נוצר חיבור  , אמנם לוקח לזה זמן רב יותר•

 .רגשי בין המשתתפים

העיכוב מאלץ את  "

,  המשתתפים להקשיב

וגורם לתרבות דיון  

 "מסודרת

לא נתקלתי בקבוצה  "

המשמרת עצמה באופן 

,  כל כך טוב לאורך זמן

 "כמו הקבוצה שלנו

אנשים המקבלים "

טיפול פרונטאלי ימירו  

,  אותו בהמשך למקוון

כחלק מחיפוש אחר  

 "דרכים יעילות

 היבטים טכניים של הטכנולוגיה

כגון התנתקות של משתתף  , תקלות פשוטות•

 .אינן מפריעות להתנהלות, מהמערכת

חלק מן המשתתפים מרגישים כי העיכוב בין  •

הקול לתמונה פוגם באיכות התקשורת וחלק  

 .חושבים כי הוא תורם לתרבות דיון

כמו קשר , VC-המרכיבים הפיזיים החסרים ב•

י המשתתפים  "לא דווחו ע, עין ושפת גוף

כבעלי השפעה על הצלחת הפגישות  

הביע קושי אמתי  , מנגד, המטפל. המקוונות

 .כאשר אין ביכולתו להבחין בכל תזוזות גופם

 פוטנציאל השימוש בטכנולוגיה

גבוהה יותר   VC-יכולת ההתמדה בקבוצת ה•

תוצאה של  –לעומת הקבוצות הפרונטאליות 

זמינות ונוחות המאפיינות את התקשורת  

 .המקוונת

המשתתפים ממליצים למטופלים חדשים  •

להתחיל מהטיפול הקונבנציונאלי ובהמשך  

 .להחליף למקוון/ לשלב 

 מאפייני רקע של המשתתפים

ניכר כי דמיון בין מאפייני רקע של חברי  •

(  כולם בעלי מקצוע, מטרה דומה)הקבוצה 

 .משפיע באופן חיובי על הצלחתה

המשתתפים מאמינים כי לא נדרשות  •

מיומנויות בינאישיות מיוחדות על מנת 
 .VCלהשתלב בקבוצת 

,  תפעול מחשב: מיומנויות טכניות נדרשות•

 .מצלמה ומיקרופון
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