ליטל גליק,
שרון זיו ביימן

יהודי ,מוסלמי ונוצר
הולכים לפסיכולוג...
על צח^ן והומור
בפסיכותרפיה
האם לפסיכולונים יש חוש הורוור? קשה לקבוע .על פניו ,אין להומור ולצחוק דבו
וחצי דבר עם המפנש הטי^ולי אשר מהותו התמודדות עם כאב נפשי ,מכשולי
חיים ומנבלוח .עם זאת ,למורך השנים הלכו והצטברו עדויות לכן שמטפלים ־
בין אם יודו בכן ובין אם לא ־ משתמשים בהומור בחדר הטיפולים .במאמר זה
נצינ את תפקידיו הפסיכ1לוב ם והבין־אישיים של ההומור ואת הגישות השונות
לשימוש בהומור במסגרת הפמיכותרפיה.

העולם מצחיק אז צוחקים״ :תפקידם הפסיכולוגי ט7
צחוק והומור
הרבה לפני ״אוץ נהדרת״ ואפילו לפני ״הנשש החיוור״ התקיינ
ההומור :תופעה אנושית המתבטאת בשני אופנים מרמיים -
החיוך והצחוק .ההומור בשני מובנים אלו לא רק הופך את תיינ
למהנים יותר ,אלא ממלא תפקיד פסיכולוגי ,בין-אישי וחברת
משמעותי .ביטוייו הראשונים של ההומור מופיעים באופן ספונטנ
כבר בינקות ,ובהתאם להתפתחות הקונניטיבית הופך ההומוו
למתותכמ יותר וממלא תפקידים פסיכולוניים נוספים.
תפקיד הצחוק וההומור ביחסים בין-אישיים
תינוקות בכל התרבויות צותקימ מגיל ארבעה תודשים לערך ,ועובדו
וו עוררה שאלות בנונע לתפקיח האבולוציוני של ההומור.
תאוריה רוותת מצביעה על התפקיד המרכזי שממלאים החיון
והצחוק בתהליך ההתקשחת החיוני להישרדותם של תינוקות
״התקשרות״ עוסקת בנטייתו המולדת של התינוק לחפש אח
קרבתו והגנתו של המבונר המטפל בו ,ולהישאר לצדו בעת סכנה
מלת זו תיונית לביטתונם של תינוקות וילדים צעירים ,והחיון
והצתוק ממלאימ בה תפקיד משמעותי לא פחות מהבכי המםמ
מצוקה או תוסר מתות :הערות שכיתות כ״תראו איך הוא מחיין
רק אליה!״ ,״היא רק מאה את אבא שלה ומיד מתחילה לצחוק׳
מצביעות על האופן שבו מתחזק הקשר של הורה-ילד באמצעוח
אינטראקציות המערבות הומור במובנו הרחב ) .(Kay, 2008
בגיל הרך ,בילדות ומיל ההתבגרות הולכים ומשתנימ התכנים

ההומוריסטיים ומעוררי הצחוק ,בהתאם להתפתחות התשיוו
והקוגניטיבית .עם זאת ,ההומור ממשיך למלא תפקיד מרמ
באינטראקציות בין אישיות אשר מורחבות לקבוצת השווים ולא
רק לבני המשפתה :ילדים שנתפשים כחסרי חוש הומור נבחריב
פתות להשתתפות באינטראקציות תברתיות ,ובני נוער הנתשביב
להומוריסטים נהנים ממעמד תברתי וחפופולריוח רבה יותו
) .(McGee & Mark, 2009כמו כן ,הומור משותף נמצא כמחז7
את תחושת הלכיחת והשייכות של קבוצות חברתיות.
היכולת להשתמש בהומור וליהנות מםמ חיונית גם במרות
מהקרים מצביעים על כך שחוש הומור הוא אתת מתכונות האישיוח
המוערכות ביותר וכי אחת גבוה מהנכרים ) (90%והנשימ )(81%
חאים בה תכונה הכרתית לבן/בת זוג .גם מחקרים אשר בחנו
איגטראקציות בפועל ולא רק תפישות וגישות להומור מדגישים אח
חשיבותו של ההומור :בני זוג בוגרים שתולקימ תוש הומור משותן
מאופיינים ברמות גבוהות יחסית של אהבה ,חיבה ותון למסד אח
הקשר ).(McGee & Mark, 2009
ממצאים אלו מצביעים ללא ספק על חשיבותו הבין אישית-תברתיח
של ההומור ,אך אינם םסבירים מדוע יש לו תשיבות רבה כל כך.
אחד ההסברים אשר הוצעו היה נטייתם של אנשים לקשר באופ:
אוטוחטי בין חוש הומור לתכונות חיוביות נוספות בנעימות והצלחר
חברתית ,ולקשרם פתות לנטייה לנוירוטיות ובדידות )vicGee
 .(& Mark, 2009הסבר נוסף מציע כי אינטראקציוח תינוק-
הורה חיוביות המערבות צתוק מהוות אבטיפוס לאינטראקציוח
הומוריסטיות מהמת ומקרבות נם במרות .אינטראקציות המערבוח

איןר:
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צחוק ביגקות מביאות לשחרור מוגבר של אופיאדים  -חומרינ
כימיים הקשורים ביצירת תחושת עוע  -במוחו של התינו7
ויוצרות קישור בין צחוק משותף לאינטראקציה חברתית חיוביו
).(Kay, 2008
חפקידם הפסיכולוגי של הצחוק וההומור
מעבר לתפקידו המשמעותי של ההומור במערכות יחסים בי
אישיות ,הצביעו תאורטיקנים על תפקידו הפסיכולוגי של הצחוק
פרויד גרס שההומור מאפשר לגו להיות במגע שאינו מאיים מד
עם טבואים חברתיים במיניות ותוקפנות ,ובאמצעותו אנו יכולינ!
לפחק ולעבד מתחים ותכנים בלתי מודעים במקום להרחיקם .קל
להסכים עם טענה זו לאור הכמות העצומה של בדיחות וחיחדינ
העוסקים במין ובדמויות סמכות)םורים ,פוליטיקאים ,״הבום״(

של הצחוק וההומור לרווחה הפיזית והנפשית הוכחה במספר
מחקרים :יכולתו של ההומור להפתית מתח ולחץ נמצאה כמשפרת
את תפקוד המערכת החיסונית ,ונמצא קשר בין צמוק לבין שינויים
תיוביים במערכות פיזיולוגיות כמערכת האנדוקרינית והלבבית .כמ
כן ,גמצא כי צחוק מפתית את רמת המתת )זיו  (1995והשימוש
בהומור קושר לעלייה במצב החת ,ירחה ברמות החרדה והדיכאון
שיפור ביצועים קונניטיביים ואספקטים מסוימים של רווחה גפשית
).(Herzog & Strevey, 2008
תפקידיו הפםיכולוניים והבין-אישיים של ההומור ,והשפעת
הגפשית החיובית ,עורח שאלות במגע לאפשרות להשתמש ב
באופן מכוון לשיפור החוחה הפסיכולוגית .ואכן ,לאורך השנים
עסקו מטפלים ותאורטיקגים במקומו של השימוש בהומור במפגש
הטיפולי.

כמו כן ,לדברי פחיד היכולת להשתמש בהומור כאמצעי להתמודחר;
עמ מציאות חיצונית מכאיבה ואף טראומטית היא היכולת להתגבר
על מרכיבים אינפנטיליים ונרקסיםטיים בגפשגו .הגיחן המפטיר
״איוה יום יפה!״ בדרכו לגרדום ,טוען פרויד ,מבטא ביכולת
להשתמש בהומור את ההבנה הבוגרת והבלתי נרקסיסטית בעליז'
כי העולם ימשיך כמנהגו גם לאחר מותו ,ואת ניצחונו של עקרו
העונג  -הנטייה לחפש אחר עונג ולהימנע מסבל  -גם בנסיבת.
קיצוניות.

באופן משעשע ,בעוד שעדויות על חשיבות הצתוק לבריאוח

האירוניה של הנידון למוות היא אולי דונמה קיצונית ,אך תרומת

הגפשית ותתוק לאיגטראקציות בין-אישיות הולכות ומצטברוו

כמה פסיכולוגים צריך בשביל להחליף נורה? הומור וצחו7
בחדר הטיפולים
״לא צריך ,הגורה תתחלף בעצמה כאשר תהיה מוכגה לכך.״
״אחד ,אך יידרשו לכך עשר פגישות.״
״כמה אתה חושב שצריך?״
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 עוסקות רבות מהבדיחות על פסיכולוגים דווקא באימפוטנטיוח•חוסר הפרקטיות של מטפלים .אלא שבדיחות אלו הופכוח
בעשורים האחרונים לפחות ופחות רלוונטיות מאחר שמעמדו ש7
השימוש בהוםור ככלי טיפולי הולך ומשתנה.
שימוש ספונטני בהומור במסגרת הטיפולית
כימיה הראשונים של הפסיכואנליזה הנהיג זיגמונד פחיד אח
התפיסה שלפיה על המטפל לאמן עמדה ניטרלית ומרוחקת ,כד
לאפשר למטופל מרתב מלא לאסוציאציות חופשיות ולהשלכות
למרות עמדה זו ,העידו מטופליו של פרויד על השימוש שעשה לא
פעמ בהומור .אתד ממטופליו תיאר ,למשל ,כי ״כאשר הערתי פעם
בהומור על הקיבעון שיש לו עם אביו ,הוא אמר ׳אתה יכול לעשוח
לי אנליזה ,אבל אני לא אשלם לך׳״)גוברין  .(2004בהמשך ,דם
זאורטיקנים באופן שיטתי בהשפעת ההומור על האינטראקציה
הטיפולית ,והעלו טיעונימ בעד השימוש בו ונגח.
זאורטיקנים מסוימים הצביעו על הסיכונים הטמונים בשימוש
בהומור במפגש הטיפולי .קובי) ,(1971לדוגמה ,דן ב״פוטנציא7
זהרסני שבהומור בפסיכותרפיה״ ומצביע על כך שהשימוש
בהומור עלול להסוות עויגות ,להסיח את דעת המטופל מרגשות
׳ממחשבותיו האמתיים ,לפגוע במטופל ,להעיר את ההתנגחח
לתהליך הטיפולי ,לדחוק את המטופל לעמדה של ריצוי המטפ7

ואף להוות פיתוי רגשי או מיני של המטופ .7יחד עם זאת ,גם קובי
עצמו וגם אנליטיקאים נוספים שבחנו ברצינות את הטענות האלו,
הצביעו על כך שגם כאשר הסכמת שבהומור מתקיימות ,עדיין t i
גיתן להתעלם מההשפעה החיובית שיוצר השימוש בהוםור בחח
הטיפולים.
מחקרימ שבדקו את יעילות השימוש בהומור הציעו תמיכו
לשימוש בו במסגרת הטיפולית .מחקרים אלו הצביעו ,למשל ,ע7
דיווחי מטפלים על עלייה בתחושות החיבה והחיבור למטופלינ
בעקבות אינטראקציות הומוריסטיות ,והדגימו כיצד אלו חיזקו אח
הקשר הטיפולי והיוו נקודת מפנה חיובית ביחסים .כמו כן ,במחקו
שבו התבקשו מטפלים לתאר את הגורמים לשימוש בהומור תיאח
רבים מהם את ההומור ככלי לביסוס הקשר הטיפולי ,וכאמצעי אשו
אפשר להם לחלוק חוויה רגשית חיובית עם המטופל)Franzmi,
 .(2000קל להבין את התהליך הזה כאשר םתבוגגים לא רק בשכן
ההומוריסטי אלא בערך ה׳׳התקשרותי״ שבשימוש בהומור :כפי
שבילדות משמש הצחוק ההדדי נקודת מיבור וקרבה בין הורה לילז
שכל אתד מהצחים מביא אליה את תרומתו הייחודית ,כך מהוויב
הצחוק וההומור בטיפול נקודת מפגש בין המטפל למטופל.
אתד האגליטיקאים הבולטים שהצביע גם הוא על תרומתו w
ההומור לתהליך הטיפולי היה וויניקוט ,אשר הרבה לעסת
בתפקידה של המסנרת הטיפולית .לטענתו של וויניקוט ,אחז

הכותות המרפאים החשובים הוא ״הסביבה המתחקה״ הנוצרת
במסגרת הטיפולית  -סביבה תומכת ומקבלת המאפשרת למטופץ
להתפתת ולחקור את עולמו הפנימי .וויניקוט אינו מציע את
השימוש בהומור כטכניקה טיפולית מובחנת ,אך ראה את השימוש
בו כאמצעי המחזק את הקשר הטיפולי ומאפשר ליצור את הסביבון
החחזיקה.
השימוש בהומור לא מסייע רק בתיזוק מערכת היחסים הטיפולית
והפיכת המרחב הטיפולי למוגן ומאפשר יותר ,אלא משמש גם
טכניקה להבניה מתתשת של תפיסות תוויות ראייה המגבילות את
המטופל ומקשות עליו.
אחד השימושים המרמיים בהומור הוא על מנת לאתגר אמונות לא
רציונליות ותפישות שגויות של המטופל .אמונות ומתשבות מםונ זח
עומחת בבסיס קשיים תשיים רבים ,בדיכאון ותרדה ,משום שה
מבנות השקפת עולם מכאיבה ובלתי יעילה )״אני תייב שכולם יאהבו
אותי״; ״אין סיכוי לחיים טובים אתרי גיחשים״( המשפיעה נם על
רנשותיו והתנהגוחו של המטופל .השימוש בהומור מאפשר להבלינ
את חוסר הפחפורציות שבתפישות אלו ,ועשוי לסייע למטופל לראור
באור אתר את קשייו ותפישותיו ולאפשר לו לאמץ זווית ראייו
חלופית.

׳בהתאם ,גם השימוש בהומור בחדר הטיפולים הוא סוגיה עדינר
הדורשת מן המטפל להיות ער הן למידת יכולתו של המטופ׳'
להשתמש בהומור באופן אפקטיבי ,והן למניעים המביאים אות
עצמו להשתמש בהומור .תרומתו של ההומור לתהליך הטיפול
כאמצעי לחיזוק הקשר ולהמשנה מתורשת של תפישות וסיטואציוו.
תתקיים רק כאשר החוויה ההומוריסטית תיצור מפגש בין-איש
תיובי בין המטפל למטופל .לעומת זאת ,מטופלים עלולים לתוות
שימוש בהומור שלא בעתו כחוסר אמפתיה או כזלזול ,ושימוש
בהומור עם מטופלים אשר מצבם הנפשי מגביל את יכולתמ ליהנות
ממנו עלול להיות מרם מנתק ומרתיק .או כפי שםיכמ מדען אשו
חקר במשך עשורים התנהמיות צחוק בקרב בעלי חיים ובני את
את תפקידו של ההומור :״מחבר בכלי הישרדותי המשמש חיוו
תברתיות ,ולא תגובה אינטלקטואלית לשנינות .אין מדובר בלספר
או בלשמוע את הבדיחה ,אלא בלהיות יתד״).(Provine, 2000
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