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 SSCA שיטת: באמנות בטיפול הערכהבנושא: 
 

 ולצוות המרצים מכל השנתונים  1לסטודנטיםיום העיון מיועד 
 .M.A.A.Tאמנות חזותית  -בתואר השני לטיפול באמנויות

 ברל המדרשה, המכללה האקדמית בית -בפקולטה לאמנויות 
 

 ת ציוריםהערכ שיטת שהיא  (,צעדים בשבעה קונפיגורציה ניתוח) SSCA שיטת עם מעשית היכרותיום העיון ל כניתת
 :באמנות בטיפול אובייקטיבית

  
 :הבאים הנושאים את ילמדו המשתתפים

 
 באמנות בטיפול מומחים של חשיבה אסטרטגיות חקירת על בהתבסס – צעד אחר צעד ציורים לפרש כיצד 

 ציורים בהבנת היסוד מונחי
 ? לזנוח ומה להתבונן מה על: לפירוש ביותר המועילות הפרקטיות והטכניקות מהשיטות כמה

 דיאגנוסטית משמעות בעלי מצוירים פריטים של כוללת מערכת 
 קונטקסט ניתוח של ותצורות בטכניקות שימוש ידי על" מתכון פי על" מכאני ניתוח מסגנון להימנע כיצד? 

 של נסתרים והיבטים מבחן התנהגות כולל, היצירתי התהליך במהלך להתבונן צריך באמנות המטפל מה על 
 ?תמונות של היווצרותן

 המטופל של הכללי יחסו את משקפת המבחן התנהגות כיצד או – מודל תגובות הן מה? 

 באמנות בטיפול ציור של הפסיכולוגית" מהותו" את לזהות כיצד? 
 

  הוכחות-נסמכי מדעיים מחקרים בסיס על פותחו הטכניקות כל
: באתר נוסף מידע. מדינות במספר באמנויות מטפלים של היומיומית בעבודתם קבוע בשימוש נמצאות והן

http://www.zoltanvass.hu 
 

 מושם על גישה פנומנולוגית בשני אופנים: דגש מיוחד
 הפנומנולוגית המפה 

 הנתונים כל את מראה שהיא הוא הפנומנולוגית המפה של היתרון. אינדיבידואלים מקרים להבנת שמכוון כלי זהו
 . ביניהם היחסים את גם כמו, דף אותו על( חיצוניות ועובדות התבוננות)

, כללית בראייה הגדולה התמונה את לראות לבוחן מאפשר, מה שאחד במבט העצים את וגם היער את גם מראה היא
 .מסקנות ולהסיק יחסים מערכות לגלות

 .ביניהם היחסים ואת פרטים לראות קל, בבד בד
 .ביותר מועילה פנומנולוגית מפה להכין כיצד מפורט הסבר מציעה השיטה

 

 פנומנולוגי ניתוח 
 :הפנומנולוגיה הניתוח טכניקת היא SSCA בשיטת השלישי השלב

 .אותן לפרש ניסיון ללא ציוריות תופעות של אובייקטיבי לתיאור היא הכוונה
 יכול הוא, בלבד מנטאלי להיות יכול התיאור. בציורים תופעות של אובייקטיבית רשימה לערוך היא התיאור מטרת

 שקיים מה בכל להבחין כדי הפנומנולוגית בשיטה להשתמש הוא המהותי הדבר; להיכתב או וורבלי באופן להיעשות
 החלק. מדי רבה בחופזה פירושים לייחס בלי" מצאי רשימת" ולערוך'( וכד יחידים פרטים, אירועים, דמויות) בציור

 ללכת יכול הפירוש, הזאת במלכודת נופל הבוחן אם. פירוש בו שיש מתיאור להימנע הוא בשיטה ביותר והקשה החשוב
 .מקובעות הנחות שיתגבשו גבוהה סבירות וישנה שגוי בכיוון
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