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יותר)גבוה(מסדרשניונייםהגנהתהליכי–6פרק

הקיימותהאפשרויותמתוךבחירהכלולכןהגנה,כמנגנוןלהחשביכולנפשיתהליךכלכמעט

עפ"י),higher-order(גבוה""מסדראו"בוגרות"הגנותבחרההמחברתשרירותית.תהיה

ושכיחותהפסיכואנליטיתהקליניתבספרותמוזכריםהםבההשכיחות.1קריטריונים:שני

צריךהקוראמסוימים.אופילדפוסישלהםהרלוונטיות.2מטפלים.שלבתאורבהםהשימוש

לזכור שיתכן וכותבים אחרים יעשו בחירה קצת שונה.

repressionהדחקה-

וזכהפרויד,אתשהקסיםהראשוןהמנגנוןזהזו.בקבוצהבסיסיהכיהמנגנוןהיאההדחקה

.להתעלםאולשכוחהמוטיבציההואההדחקהשלהתמציתומחקר.התייחסותלהרבה

הלוחציםורגשותשדחפיםלרעיוןקשורההדחףמתאוריתהשאובהזהמנגנוןשלהמטפורה

ההדחקהש"תמציתכתב)1915(פרוידדינמי.כוחע"ילהעצרחייביםוהקלהפורקןלקבל

אםמהמודעות".במרחק,אותוושומריםהצידה,משהושמזיזיםבכךבפשטותנמצאת

באופןמועברהחומרובלבול,מצוקהמספיקיוצריםחיצוניותנסיבותאופנימיתדיספוזיציה

לחוויהשקשורהרגשיהחלקעלרקאוהחוויה,כלעללחוליכולזהתהליךמודע.ללאמכוון

או לפנטזיות והמשאלות הקשורות לכך.

אוהרגשהאושרעיוןהוכחהישכאשררקלהדחקה.מביאלזכוראולבלשיםקושיכללא

נכנסהזהמסוגשהגנהנניחמועקה,ליצורלהםשישהכוחבגלללמודענגישיםאינםתפיסה

(סמים,טוקסייםאואורגנייםממצביםלנבועיכוליםאחריםלבותשומתזכרוןקשיילפעולה.

ההדחקהמנגנוןלהפעלתדוגמאמהתפל.החשובשלסינוןתהליךבשלפשוטאואלכוהול)

בו.להזכריכולאינושהקורבןעינוייםאואונסשלארועלהיותיכולומאסיביגורףבאופן

פוסט-טראומטית,לחץכתגובתהיוםוידועיםמלחמה","נוירוזתנקראושבעברמצבים

זהשסוגטיעוניםשישנםלצייןחשוב*(הדחקה.שללמושגכקשוריםפסיכואנליטיבאופןהוסברו
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כךעלואיןמאחראולםניתוק.שלתת-קבוצההיאושהדחקההדחקה,מאשרדיסוציאציהיותרהואשכחהשל

הסכמה רחבה בחרה להציג את ההדחקה הקלאסית הנחשבת כמנגנון יותר מתקדם ועל רמת נוירוטית.)

אבלומפחידים,מאיימי-חייםמאורעותמרצונולזכורמסוגלאינוהאדםptsdשלבמקרים

של"השיבהלהקראשפרוידתופעההמאורעות,שלאינטרוסיביםמפלשבקיםיסבולהוא

המודחק". בתחילת הפסיכואנליזה היה עיסוק רב בתופעה זו.

מהעולםומחשבותלרעיונותיותרהדחקההמונחאתייחסההאנליטיתהתאוריהמאוחריותר

עםלהתמודדילדיםשלהטבעיתבהתפתחותכאמצעינחשבההדחקהלטראומה.מאשרהפנימי

למדוהםהשני:עלולהשתלטאחדהורהלהרוסהרצוןכמומפחידות,אךנורמליותמשאלות

שלתחושהלהשיגצריךשאדםגורסיםזמנינובניאנליטיקאיםמודע.ללאלהעבירםלאטלאט

אשרכאלוהדחקה.בעזרתהמטרידיםברגשותלטפלשיוכלמנתעלעצמיוקביעותשלמות

יותרבהגנותישתמשוהזהות,שלמוצקותהשגתאפשרולאהראשוניותהתנסויותיהם

פרימיטיביות כמו הכחשה, השלכה ופיצול כדי לטפל ברגשות קשים.

שכחההיא,יום"יוםחיישלכ"פסיכופתולוגיהראהשפרוידמהסוגלהדחקה,קליניתדוגמא

שליליים.מודעיםלאלרגשותעדותישבואשרבקונטקסטשפוגשים,אדםשלשמושלזמנית

השניזוכרים,שלאטראומהשלחריפותדוגמאותהחמור,–הדחקהשלוריאציותכשלושיש

ולחפשאינפנטיליותמשאלותלדחותלילדשמאפשריםנורמליםהתפתחותייםתהליכיםהוא

בסיסית.כהסתגלותשכחהשלמשעשעיםולעיתיםהפשוטיםוהמקריםלמשפחה,מחוץאהבה

ולקונפליקטיםלתמונותלזכרונות,שלו,לאימפולסיםהזמןכלמודעיהיהמישהוואםמאחר

פרובלמטיתהופכתההדחקהאחרות,מודעותלאבהגנותכמוכרוני.באופןמוצףיהיההוא

כךלתודעהמחוץהטורדניותהמחשבותבהרחקת(כלומר:במשימתהנכשלתהיא.1:כאשר

.3אוהחייםשלחיובייםאספקטיםעלעובדת.2אולמציאות)להסתגלמצליחלאשהאדם

עםביחדהדחקה,עליתרהשענותהתמודדות.שליותרמוצלחותדרכיםשללהרחקהפועלת

.אישיות היסטריתמנגנונים אחרים שלעיתים הולכים איתה יחד, בד"כ יאפיינו

גםהיסטרייםמטופליםשללמודעותלהביאמנתעלהיועשהשפרוידהמוקדמיםהמאמצים

משמעותיתאינפורמציהלהביןכדיאליהםהנילוויםורגשותמאווייםוגםטראומטייםמאורעות
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חרדה.יוצרתשההדחקהלמסקנה,הגיעהואזואוכלוסיהעםמעבודתולקבל.היהיכולשלא

שלמהדחקהנבעהבהיסטריהשכיחהכהשהיתההחרדהשלו,המכניסטילמודלבהתאם

יותררקמתח.שלכרונילמצבגרמוכןועלפורקןלקבללחצואלורגשותורגשות.דחפים

הואהמצטברות,הקליניותהתצפיותלאורשלוהתיאוריהאתמחדשבחןהואכאשרמאוחר

תוצאהכהאחריםההגנהמנגנוניואתההדחקהאתוראהותוצאה,סיבהשלהגרסהאתהפך

לא רציונלי גרם לצורך לשכוח.לחרדה. במילים אחרות, קיומו של פחדסיבהיותר מאשר כ

כהגנהההדחקהשליותרהמאוחרתההגדרההיאהמקובלתהפסיכואנליטיתההנחההיום,

ברם,היומיום.בחייכרוכותאשררבותחרדותשלהאוטומטיהמדכאהאגו,שלבסיסית

שהדחקהמאחריסודמשוללתאיננהחרדהכמיצרתהדחקהלגביפרוידשלהמקוריתההנחה

שנקראזהתהליךבעיות.הרבהפותרתשהיאבמידהבהבעיותהרבהליצוריכולהמוגזמת

Mowrerע"י רקאחתחרדהלשכךשנסיוןכךעלשמדברהנוירוטי","הפרדוקס)1950)

להיום).אופייני(פחותנוירוזה.בעברשנקראמהשלהמרכזיהאיפיוןהואאחרות,יוצרת

ההבדלאתלהמחישכדיאמרפרויד)שלהראשוניםמתלמידיו(אחדרייקתיאודורזאתלאור

פנטזיהולשאתטיפנישליהלומיםחנותמוללעמודיכולבריאשאדםלנוירוטי,בריאאדםבין

השני.לצדויברחהחלוןעליסתכלנוירוטישאדםבעודהיהלומיםאתלגנובבראשושעוברת

פופולריותדוגמאותמשכילים,אנשיםשלדמיונםאתעוררופסיכואנליטייםרעיונותכאשר

הדחקותלהסירהצורךשליתרלהערכתתרמופתולוגיים,הדחקהמנגנוניאודותכאלו

ועכבות, וכן להבין שזוהי מהותו של הטיפול באוריינטציה פסיכואנליטית.

מהויכוחיששעדיין(למרותמסדר-גבוה.ההגנהמנגנוניבכלנמצאיםהדחקהשלאלמנטים

לדוגמאאותו.)הדחיקואזמשהוידעהאדםאםברורתמידלאהכחשה.אוהדחקהיותרפועל

לביזוי,מאידיאליזציהאולאהבהמשנאהכמולחיובי,משליליהגישההיפוךתגובה,בתצורת

זאתהרגישלאפעםאףאםתלויהוכחשה,(אוהודחקההמקוריתשהתגובהלומראפשר

אמונתוהלאה,וכךמוכחש).(אומודחקמסוימתלמחשבהששיךהאפקטבבידוד,במודע).

בפרקשהובאואלולמעטההגנה,תהליכיכלשלה"סבא"היאשהדחקהפרוידשלהמקורית

הקודם על מנגנונים ראשוניים  אשר פועלים בתקופה שלפני ההדחקה.
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)regression-(נסיגה

גולשלעיתיםהילדאיךשרואיםלהוריםמוכרתיחסית,מסובכתפחותהגנההינהרגרסיה

רגשיתהתפתחותרעב.אועייףהואכאשרקודםהתפתחותישלבשללהרגליםאחורה

דרמטיתפחותשהופכתתנודתיותישנההגדילהבתהליךישר:בקומתקדמתאיננהוחברתית

מתחילמספיקעייףהואאםאחדכלכמעטלגמרי.נעלמתלאלעולםאבלשמתבגרים,ככל

rapprochement“מחדש"ההתקרבותתת-שלב"לבכות. subphase”תהליךשל

אצלהאחרוןהשלבשלאוניברסליתכתכונהתארהמהלרשמרגרטהנפרדות-אינדיבידואציה

מתחתאלחזרהנסוגמאימו,עצמאותעלהכריזעתהזההילדכאשרשנתיים,בןילדכל

שלחדשהרמהשמשיגיםאחרימידלמוכרלהיצמדהאנושיתלנטיהדוגמארקהואלשמלתה,

קומפיטנטיות.

אומץשמקבלהמטופלבפסיכואנליזה.אוארוךבטיפוללתנודתיותהנטיהאתלראותקל

לבטא(כמו:המטפלכלפיחשודההתנהגותבתוכהמערבתאםבמיוחדחדשה,דרךלנסות

פגישה,זמןשינויאובמחירהנחהלבקשאואוננות,פנטזיותעללהתוודותכעס,אוביקורת

חשיבה,שלישניםלמנהגיםלפעמיםיסוגבילדות),לעצמושהרשהמזהאסרטיביותביותר

התפתחותי,לשנויאיהרנטיותשהןומורדותלעליותמודעשאיננוהמטפלהתנהגות.אוהרגשה

ישןשהילדלכךלהגיעשהצליחלהורהדומהתהיההנגד(העברתזומתופעהלהתייאשיכול

החלקיםשלמרותשיתבררעדבבוקר),3ב-מתעוררהילדשבושבועקורהואזשלםלילה

הרגרסיביים במאבק של המטופל, הכיוון הכללי הוא של התקדמות.

גםרגרסיה,איננהזואישור,אוהחזקהאולבתשומתיתרלקבלשלולצורךמודעאדםכאשר

שלראשוניתרמהלפרוק-תחרותיספורטכמו–אמצעימכווןבאופןמחפשאדםכאשרלא

משיםבליאשרהאשהכך,מודע.בלתילהיותצריךהתהליךהגנה,שבמנגנוןמשוםזאתדחף.

הגבראואמביציה,עצמהאצלשמגלהאחרימידקטנהילדהשלצייתניתעמדהתוךאלנופלת

אשר ללא מחשבה מצליף באשתו מיד אחרי שמשיג רמה חדשה של אינטימיות אתה,
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באופןנבחרהלאפועליםהםבהוהדרךמאחררגרסיהתהיהזושניהםאצלהאנליטיתבשפה

מודע.

גדילהשלללחץיגיבומאתנוחלקמאחרים.יותרנסיגהשלבמנגנוןשמשתמשיםכאלויש

ויחזרופיזיתרעיחושוהםפיזיתמחלהכשאיןגםלעיתיםחולים.שיהיוכךע"יושינוי

לאילווהןהרגרסיבילאדםהןייסוריםלגרוםויכולמודע,לאהואזהתהליךלמיטתם.

עמיד לשנוי ומאוד מאתגר טיפולית., הוא בד"כסומטיזציהשסביבו. סוג זב של רגרסיה ידוע כ

משתמשיםטיפול,לשוםמגיביםואינםשונותתלונותעםלרופאהבאיםהיפוכונדריים,אנשים

משתכנעיםהםאשרעדבחייהם.מצוקהמצביעםלהתמודדכאמצעיהחולהלתפקידברגרסיה

אליהםשהתייחסומכךהנובעתאליהלחדורשקשההגנהחומתבוניםהםנפשי,לטיפולללכת

אותםלחשוףינסהשהמטפלמצפיםהם.לבלתשומתעיקשכמחפשאומפונקילדכאל

כהגנההחולהלתפקידברגרסיהמשתמששלוהמטופלאשרהמטפלמכך,כתוצאהכמתחלים.

בעברחיזוקקבלהזההדפוסכאשרבעיקרוטקט,סבלנותהרבהלושתהיהצריךמועדפת

והתפתח "רווח משני".

הגנהשלתוצאההיאתשישותאופיזיחוליכלתלונהשכלולחשובלמהרצריךלאאולם,

אנשיםרגרסיבית.לתגובהלגרוםיכולממשיתגופניתמחלהשלהלחץלעיתיםכירגרסיבית,

הםכיבדכאוןלהגיביכוליםהםאבללכך;שמודעיםללאמדוכאיםהםכילחלותיכולים

אלרגרסיהשלאחריםסוגיםגםכמווהיפוכונדריה,שסומטיזציהלחשובמקובלפיזית.חולים

האדם.לאופיפינהאבןשלסוגלהיותיכוליםילדותיים,התמודדותואופניאוניםחוסרתוך

לאפייןנוכלהחיים,אתגריעםהתמודדותשלהראשיתהאיסטרטגיההיאהרגרסיהכאשר

infantile(.ילדותיתכאישיותזואישיות personality.(קטגוריה*)אחרישרדהלאזו

תלותית).אישיותהפרעתשלבדיאגנוזהשהוחלפהונראהDSMשלהשניההמהדורה

isolation–בידוד
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מהידיעה.הרגשותבידודדרךהיאאחריםכואביםומצביםחרדותעםלהתמודדנוספתדרך

ישרגשילבידודהקוגניטיבי.מהמימדומורחקמופרדהמחשבהאוהחוויהשלהרגשיהאספקט

שלהפיזילכאבמדיקשוביםיהיוהםאםביעלותלעבודיוכלולאמנתחיםיתרונות:הרבה

לתכנןיכוליםלאמפקדיםהחי;בבשרחותךהואכאשרלסדיזםאולגועלללחץ,אוהחולים

פשעיםלחקוריוכלולאשוטריםהמלחמה;אימתעםבקשריהיוהםאםקרבאיסטרטגית

אלימים .

psychicנפשי"”"אלחוש numbing”קטסטרופה,שלכתוצאהתאר)1968(שליפטון

מהתאוריםנדהמושואהניצוליעםשעבדומטפליםרגשי.בידודשלהפעולהאתמדגימה

ההשפעותעלמכונןספרשכתבקאןהרמןדמיון.לכלמעברשהםהזוועותשלהקרים

כמעטשנשמעהמנותקתבשפהכתב,הגרעיניהאסוןתוצאותועלגרעיני,נשקשלהנוראיות

מובחנתיותרדרגההיאאיזולציהקיצוניים,במצביםהאדפטיביבשימושבהתחשבעולצת.

מאשר ניתוק: החוויה איננה לגמרי מודרת מהמודע, אלא רק המשמעות הרגשית של החוויה.

להגנהשלו,האישיהמזגובשלהילדאתמגדליםשבוהאופןבשלגם,אםלהיהפךיכולבידוד

רגשיתתגובהלהםשאיןשאומריםאנשיםמכיריםכולנואנחנוטראומה.בהיעדרמרכזית

אידיאליזציהויעשויאדירולעיתיםאלואנשיםחזקה;רגשיתתגובהיששלחלקנולדברים

לבודדהיכולתאתלהעריץהיאשלנוהתרבותיתהנטיהרציונלי.באופןרקשמתבטאיםמכך

המדעקצין–ספוקשלבדמותוכוכבים"ביןב"מסעביטוילידיבאהמהאינטלקטהאפקטאת

בטוילידיבאהטבעיתמאשריותרהגנתיתעמדההואשהבידודהעובדהחייזר.חצישהוא

בהחלטת המחבר לתת לספוק צד רגשי לטנטי, בכך שאימו היתה בת אדם.

האינטלקטואליות","ההגנותביןפרימיטיביהכיכמנגנוןאנליטיקאיםהוגיםע"ינחשבהבידוד

ההגנהכאשרומורליזציה.רציונליזציהאינטלקטואליזציה,כמובהגנותבסיסיוכרכיב

נוכללרגשות,הערכהוחוסרלחשיבהיתרהערכתמשקףחייםוהדפוסבידוד,היאהעיקרית

אובססיבי.לומר שיש כאן מבנה אופי

intelectualization–אינטלקטואליזציה
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שמשתמשהאדםמהשכל.הרגשבידודשליותרגבוהלסוגשניתןהשםהואאינטלקטואליזציה

רגשותעלמדברבאינטלקטואליזציהשמשתמששזהבעודרגשות,לושאיןמדווחבבידוד

מנותקבטוןהמועברתכך",עלכעסלישיש"בטחכמוהערהלדוגמא,רגשית.לאבדרך

שלהרגשיהבטוי,תאורטיבאופןמקובלכעסלחוששלשהרעיוןשבעודכךעלמצביעה

נשמעיםהםחוויותיהם,עללספרזהבמנגנוןמשתמשיםמטופליםכאשרמעוכב.עדייןהכעס

יותר כמדווחים על מזג אויר מאשר חושפים את מה שנוגע להם.

יתרבגרייתמטפלשבידודדרךבאותהרגשייתרבעומסמטפלתאינטלקטואליזציה

רציונליתלחשובשמסוגלבכךטובים,אגוכוחותיששלאדםמראההיאטראומטית.

עובריםהנסיבותשלהרגשייםהאספקטיםעודוכלרגשית,במשמעותטעונהבסיטואציה

אנשיםהרבהביעילות.עובדהמנגנוןהרגשי,בחלקולהכירלהתבונןיכולתעםעיבוד

להשתמשמסוגליםהםלחץתחתכאשרבבשלותםקפיצהלעשותמצליחיםשהםמרגישים

ממצבלהרפותמסוגלאיננואדםכאשראולם,איפולסיבי.באופןלהגיבולאברציונליזציה

עלשנשעןאדםומרוחק.כנהאיננושהואיחושואנשיםרגשיואנטיקוגניטיבירקשהואהגנתי

מנגנון זה יתר על המידה יהנה פחות ממין, עליצות, ובטוי אומנותי.

rationalization–רציונליזציה

בקהללשימושגלשהמונחלהסבירו.צורךואיןשכמעטמוכרכךכלהרציונליזציהמנגנון

ומדעןסופר(מדינאיפרנקליןבנימיןאחרים.אצלבקלותדיאותומזהיםואנחנוהרחב

לכלמאפשרשזהמאחרהגיוני,יצורלהיותנוחכךכלדברזה:"אמר)18ה-במאהאמריקאי

איננוכאשראוברציונליזציהנשתמשאנחנו.לעשות"שרוצהדברלכלסיבהלמצואאחד

(משהואותורצינולאשבעצםמחליטיםאנחנוובדיעבדרוצים,שאנומשהולהשיגמצליחים

רעמשהוכאשראווהענבים"),"השועלשלמהמשלהחמוצים"הענבים"רציונליזציתשנקרא

קורה ואנחנו מחליטים שהוא לא היה כל כך רע למרות הכל (רציונליזצית "הלימון המתוק").



8

גדולהממילאהיאטוב,ונגיד:מסוימתדירהלרכושמשגתידינואיןאםהראשון:לסוגדוגמא

בשבילנו, וסוג השני של רציונליזציה נפוצה :"מכל דבר לומדים...".

המנגנוןטוב.רציונליסטיהיהשהואסיכוייותרישויצירתיאינטיליגנטייותרשהאדםככל

אבלקשה,בסיטואציהביותרהטובאתלהוציאלאדםמאפשרהואכאשרמיטיבבאופןעובד

מודיםאנשיםרחוקותלעיתיםרציונלי.נהיהשהכלהיאהגנתיתכאיסטרטגיהשלוהמגרעה

שלהםההחלטותאתלעטוףמעדיפיםהםטוב;להםשמרגישבגללרקמשהועושיםשהם

("חוסךהילדטובתשזוהיבכךזאתלתרץיכולילדואתשמכההורהכך,טובות.בסיבות

הערךלטובתשזהזאתלתרץיכולרגישותבחוסרמחירמעלהאשרמטפלבנו");שונאשבטו

העצמי של המטופל.

moralization–מורליזציה

לאבאופןרציונליזציה,עושהמשהוכאשררציונליזציה.שלמשפחהקרובהואמורליזציה

מורליזציהעושהמישהוכאשרשבחר;לכיווןהדעתעלמתקבלותסיבותמחפשהואמודע

ממירההרציונליזציהזה.בכיווןללכתחובתושזוהילהרגישדרךמחפשהואמוסר),(מטיף

מוצדקתחובהשלבמציאותזאתשםמורליזציההגיונית;לשפהרצהממילאשאדםמהאת

כעליתעקשהמורליסט,מלמדת"כ"התנסותאכזבותעלידברשהרציונליסטבעודומוסרית.

כך שזה "בונה אופי".

נוחות,חוסראולגלוגאחריםאצלמעוררצדקנות-עצמיתשללתכונההתמרהשעוברהדחף

שלהמשאלהאתהמנצליםמנהיגיםישנםמסוימים,ופוליטייםחברתייםשבמצביםלמרות

הקולוניאליסטיםמוסריות.באמירותהקהלאתומפתיםמוסריםעליונותלהרגישהמצביעים

בזזוהםשלהםהמשאביםאתאשרלאנשיםגבוהיםאזרחייםסטנדרטיםמביאיםשהםהאמינו

שלשכנועדרךשלוהרצחניותהפנטזיותאתלספקהיהיכולהיטלרלמורליזציה.דוגמאהיא

לשיפורוהכרחיהינווצועניםהומוסקסואליםיהודים,שלשחיסולםתומכיםשלמדהיםמספר
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ידועהנוספתחברתיתתנועההיתההספרדיתהאינקויזיציההאנושי.הגזעשלוהרוחניהאתי

לשמצה בהטפת המוסר שהביאה לאגרסיה, תאווה ואומניפוטנציה.

מועסקבפראותשבקרכךעלשהגןלמישהועדיםהיינורובינוקטסטרופלי,פחותבמישור

שלו, בכך שאמר שזוהי חובתו של המעסיק להיות כנה אודות הכשלון של העובד.

לאשזהלמרותהפיצול.מנגנוןשלמתקדמתהתפתחותיתכוריאציהמורליזציהלראותניתן

תהיהמוסרלהטפתשהנטיההגיונישזהחושבתהמחברתהפסיכואנליטית,בספרותכךמוצג

שפיצולבעודלרע.טובביןחדותהבחנותלעשותהראשוניתהנטיהלאחרהבאהטבעיהשלב

אמביבלנציה,לשאתשמסוגלאינטגרטיביעצמישמושגלפניהילדאצלטבעיבאופןמופיע

לשאת.מסוגלהעצמיאותםהמעורביםהרגשותאתלעקרונות,מפלטדרךפותרת,מורליזציה

מתוך המורליזציה אפשר להקיש על הסופראגו, למרות שבד"כ יהיה סופראגו נוקשה ומעניש.

חלקגם.מורלימזוכיזםלוקוראיםשאנליטיקאיםאופיבארגוןבולטמנגנוןהינומורליזציה

מוסרנייםאנשיםבפסיכותרפיהזה.במנגנוןלשימושנוטיםאובססיבים-קומפולסיביםמאנשים

שלהתנהגויותאונטיותלעמתמנסיםלמטפלים,כאשרמטרידותדילמותליצוריכולים

הבעיהאתרואיםואינםמאחרצדק,אויושרכחסריאותםרואיםהמטופליםתבוסה-עצמית,

כמותם.

להתחנןהמשיךהגבולי,הרצףשלהנוירוטיבקצהאובססיבי-קומפולסיביאדםשלה,פציינט

אתלושיפתורמהשזההתקוהעםשלו,הכפיתיתהאוננותלגבימוסרישיפוטשתעשה

לךמפריעהשהאוננותשחשבתיאומראניאםתרגיש"איךשאלה:האוננות.סביבהקונפליקט

לזחולארצה–מאודאתביישביקורת,שזוארגישאניענה:הואאשה?"עםיחסיםלפתח

ליצורהישגזהושלך,ההדחקתיהקשהברקעשבהתחשבאומראםתגיבואיך"חור".לאיזה

השיב:"אנישלך?"המיניתבהתפתחותקדימהתזוזהמייצגתוהאוננותמיני,סיפוקשלסוג

אחשוב שאת מושחתת".

להיותעדייןיכולה"בשלה"שנחשבתשהגנהמכךההסתייגותמדגימההמורליזציהזהבאופן

מוכתבשלוהאופיאשרנוירוטימשהועםלעבודטיפולית.להשפעהמטריףבאופןאטומה

משימוש לא גמיש וכרוני במנגנון הגנה מסוים יכול להיות מפרך כמו עבודה עם פסיכוטים.
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compartmentalizationמידור-

לתהליכיםקרוביותרכנראההאינטלקטואלים,למנגנוניםשייךהואגםהמידור

בצדיותרממוקםהמידוררגשיבידודכמוומורליזציה.לרציונליזציהמאשרדיסוציאטיביים

בלבול,ללאלהתקייםקונפיקטואליםמצביםלשנילהרשותהואשלוהתפקידהפרימיטיבי;

ישהמידורבמנגנוןלרגש,השכלביןקרעיששבבידודבעודמודעים.חרדהאואשמהבושה,

יותראובשתייםמחזיקהוא,ממדרמישהוכאשרמנוגדות.קוגניטיביותעמדותשתיביןקרע

למתבונןלניגוד.וחשבוןדיןלתתבליבקונפליקט,הנמצאיםהתנהגויותאועמדותרעיונות,

הלא- פסיכולוגי מן הצד, מידור איננו שונה מצביעות.

אנובו-זמניתאשרעמדותכוללבו,אשמיםרובינואשרהיומיוםבחיילמידורדוגמאות

מצדדיםאחד","מספראתלחפששלבעקרוןוגםזהב"ב"כללאמונתינועלמצהירים

שולליםמישהו,עםלדברלאשלעמדהעלמגיניםבעודינופתוחהתקשורתשלבחשיבות

דיעה קדומה אך נהנים מבדיחות אתניות.

בציבורגדוליםהומניסטיםשהםאנשיםמוצאיםאנוהמידור,רצףשלפתולוגיהיותרבקצה

נמצאפורנוגרפיהנגדאחדמטיףמאשריותרבילדיהם.להתעלליכוליםביתםבתוךאולם

במצבשהיהאוברורים,אשמהרגשותעםשמבוצעחטארציני.ארוטיאוסףיששבביתו

כאשררקבמונחנשתמשאנוהמידור;שלכהפעלהיחשבלאהמעשה,בעתדיסוציאטיבי

מידהואשממדרלאדםעימותנעשהאםלמודעות.נגישותהסותרותהמחשבותאוהפעילויות

יעשה רציונליזציה לסתירה שנתגלתה.

undoing–הנעשהביטול

בתורהבאהואהנעשהשביטולהריהפיצול,שליותרהבוגרתהסוגההיאשמורליזציהכמו

המקורותאתשמסגירהבהגנהמאגיתאיכותשהיאאיזוישהאוניפוטנטית.השליטהשלהטבעי
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לאגופוניםכאשרלהשתכנעיכול,הנעשהבביטולשמשתמששהאדםבעודשלה,הארכאיים

משמעותו:הנעשהביטולשלו.התפלותהאמונותשלהמשמעותאתלראותשלו,המתבונן

התנהגותאוגישהעם–בושהאואשמהבד"כ–רגששהואאיזהלאזןמודעהלאהמאמץ

מתנהעםהביתהמגיעזוגבןכאשרלהיותיכולהשכיחהדוגמאאותו.יבטלומאגישבאופן

נוכללאטכניבאופןלכך,מודעהואאםשעבר.הערבשלהזעםהתפרצותעללפצותשאמורה

באופןיכולאיננוולכןלבושה,אולאשמהמודעאינוהואכאשראבל,undoingשזהלומר

.undoingזאתלכנותנוכללפצות,רצונועלבעלותלקחתמודע

פשעים,עללכפרהמאמץהנעשה.ביטולשלאספקטיםלראותאפשרדתייםטקסיםבהרבה

יכוליםילדיםבואשרבגילאוניברסלי.אנושידחףהואבמחשבה,רקשבוצעואלואפילו

ביטולשלמרכיבלהםשישרביםמאגייםטקסיםלראותאפשרהמוות,עובדתאתלתפוס

שלהגבאתישבורשמאבמדרכההחריציםעלמלדרוךלהימנעשלהילדיםמשחקהנעשה.

אשראמא,כלפימודעותהלאהמוותמשאלותכביטולפסיכואנליטיבאופןמפורשאמא,

זו,בהתנהגותמובן.יותרנהיההמוותשקונספטלפנייצרוהםמאשרפחדיותריוצרות

הפנטזיות האומניפוטנטיות נתפסות כרגשות עוינים ומסוכנים: המחשבה משולה למעשה.

היתההמתנהשלודחיהמופרעתדיהיתההיאפרחים.פעםמדילההביאההמטופלותאחד

לבררהיהניתןלאזמןהרבהובמשךשלה,הנדיביםהאימפולסיםשלכדחיהלהחוותיכולה

פרחיםלהביאנוטהשהיאלהבנההגיעהעצמההיאלבסוף,התנהגותה.שלהמשמעותאתאתה

באמתהיושהםמניחה"אניהקודמת.בשיחההמטפלתכלפיכעסבהשהתעוררפעםבכל

בשביל הקבר שלך" היא הסבירה בצחקוק.

היואםביןכשלונות,ועלשגיאותעלבעבר,שעשוחטאיםעלגדולהחרטהלהםשישאנשים

מתארת.undoingמחייםפרויקטלעשותיכוליםבמחשבה,רקבוצעואומוגזמיםאמיתיים,

לטובתחייוכלאתהקדישולכןבן-דודואתבשוגגהרגילדשבהיותו,אמריקאיסנטור

למלחמהעצמההקדישהאלטרואיזם,עלבמחקרעבדהאתהמבוגרתאישהגםכךהציבור.

מאודאותהצבעונית,אשההעליבהבוארועהיהשלהברקעכאשרלבנים;ללאשווהצדקעל

.9בתכשהיתהאהבה
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מודעתלאמשמעותלהםשישמעשיםוכאשרברפרטוארמרכזימנגנוןהואundoingכאשר

אישיותואתנגדיראנוהעצמי,לערךהעיקריתלתמיכההופכיםהעברפשעיעלפצוישל

בד"כמתחבריםו"כפייתי""כפייתיות"והמושגיםשמאחרלהדגישחשובכקומפולסיבית.

מוסרי.לתוכןבאשרנייטרליהואכפייתיותשלעצמושהקונספט,רצויותלאלהתנהגויות

סופרכפייתי,הומניסטלהיותיכולגםאדםאךכפייתי,שתייןלהיותיכולאדםאחרות,במילים

(כלומר לא רק קונוטציה שלילית).שמוכרח לכתוב וכו.

turningהעצמי-נגדהפנייה against the self

זאת.מבטאהעצמי"נגד"הפנייהוהמונחויומיומית,פשוטהבשפהלהשתמשנטתהפרוידאנה

כלפיחיצונימאובייקטשליליתעמדהאושלילירגששלמחדשהכוונההואהמושגמשמעות

והואבטחונו,לגביקריטיתהיאהטוברצונהאשרסמכותכלפיביקורתישלאדםאםהעצמי.

המחשבותאתלהפנותיותרבטוחירגישהואביקורת,לשאתתוכללאסמכותשאותהיחשוב

לשלםיכוליםואשרלגורהיכןבחירהלהםאיןאשרילדים,אצלעצמו.כלפיהביקורתיות

הרבהממשהודעתםאתיסיחהעצמינגדהפנייהשלההגנהשלו,בהורהיפגעאםגבוהמחיר

להרגישנעיםלאשזהכמהעדעצמאי.במבוגרתלוישהואהעובדהוהיאמכאיביותר

בכוחושאיןבתנאיםשלולקיוםהמציאותיבאיוםלהכירעדיףרגשיתמבחינהביקורת-עצמית,

לשנות.

שהיהבעצמומרוכזואבאאובדניתאמאעםשלההמעצבותהשניםאתחיההמטופלותאחת

כמהבצרה:היוהםהקיומי-כלכליבמישורשאפילורופףכההיההמשפחתיהבטחוןהיה.ולא

שלמוולאמאחרשלהםמהדירותנזרקושהוריהבכךקשוריםשלההמוקדמיםמהזכרונות

אפשרויותשתי–יעלםואביהעצמהאתתהרוגשאמהכרוניפחדלהרגישבמקוםדירה.שכר

האהבהאתלהיתנוההוריםיותר,טובההיתההיאשאםהאמינההיא–ריאליותמאוד

הגיעכאשרכמבוגרתמתמשךסבללהגרםבילדותאדפטיבימאודשהיהזהשכנועוההגנה.

אתלשפריצירתייםמאמציםלעשותבמקוםעצמהאתהתקיפהבהםאשרנעימיםלאלמצבים
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במשפחההכוחחסרההילדהלאכברשהיאבכךרגשיתלהכירטיפולשלשניםלקחומצבה.

לא מתפקדת, אשר התקווה היחידה שלה היתה לשפר את עצמה ולהיות טובה יותר.

שזההאשלייהבשלעצמנוכנגדשלילייםותפיסותעמדותרגשות,להפנותנאיהישלרובינו

אנשיםביןשכיחמנגנוןהינוהעצמינגדהפנייההקשה.בסיטואציהשליטהיותרלנונותן

הםנעימות;לאתכונותלהשליךאולהכחישלפיתויומתנגדיםמודעיםאשריותר,בריאים

אוטומטישימושאחר.משהובאשמתמאשרבאשמתםהיאשהבעיהבכיווןלטעותמעדיפים

.אופי מזוכיסטיבחלק מבעליוכןאישיות דכאוניתוקומפולסיבי בהגנה זו היא שכיחה ב

displacement–התקה

שלהםהכלבכיצדראתהמבנותיהאחת11בגיל.פופולרימנגנוןשלנוסףסוגהיאהתקה

מוציאהואעליו!ואמרה:"תסתכלותקינהלאהתנהגותעלשננזףאחרימידשלוצעצועמתקיף

שלמחדשלהכוונהמתייחסהתקההמושגאנשים!".כמובדיוק–הצעצועעלשלוהכעסאת

המקורישהכיווןכיווןלאחר,הראשוניאוהטבעימהאובייקטהתנהגותאודעה,רגשדחף,

שלו מאיזו שהיא סיבה מעורר חרדה.

גועראשתו,עלוצועקהביתהבאשלו,מהבוסצרחותחוטףהאישבוהקלאסימצוירהסרט

משפחתיבטיפולמדגישיםאותהה"משולשות"בהתקה.טובשיעורהואבכלב,ובועטבילדיו

אחדכאשרשבזוגיותלבשמההמחברתהתקה.שלתופעההיאמערכתית)(גישהבוהןעפ"י

אוה"אחרת"לאשהאלאהבוגדהזוגלבןלאהשנאהרובאתמפנההשניהזוגבןבוגד,מהם

קורבןהואהזוגשבןכךעלמצביעותהאחר,ע"יהבית""הרסעלתוכחותה"אחר".לאיש

אםהיחסיםעלנוסףאיוםרוצהלאאשרהנפגע,האדםעללהגןותפקידןציני,פתוישלתמים

הזעם יופנה כלפי הבוגד.

ניתובדרךמוסבריםלהיותיכוליםמינייםפטישיםמותקת;להיותיכולההיאגםהתשוקה

אפילואולרגלכמומודעלאקרובאזוראלהאנושייםהמיןמאברימיניענייןשלמחדש

כמסוכנת,הואגינהאתלראותאותוהביאהאדםשלבהסטוריהמאורעותאםלנעליים.



14

יכולהגםעצמההחרדהלתחליפים.יהפכולנשיותאופןשהואבאיזהשמתקשריםאובייקטים

יותרמאוחרמטופלהיההזאבים""אישפרוידשלהמפורסמיםהפציינטיםאחדמותקת;להיות

שלהתקההיתהשזוהיההפרוששלו.באףיתרעיסוקבשלברונסויץ'מקרותאצלבחייו

מאזורחרדהשלבהתקהמשתמשאדםכאשרשלו.הפניסהשחתתאודותהמפחידותהפנטזיות

אתלושישמעכבישים,פחד(כמו:המפחידההתופעהאתשמייצגספיציפילאובייקטאחד

מודעתלאמשמעותלושישמסכיניםפחדאואמהית,מבליעהפחדשלמודעתהלאהמשמעות

דבריםהרבהלהתיקשלדפוסישלאדםאםפוביה.ישלאדםנאמראנופאלית)חדירהשל

אופי פובי.מפחידים שמעסיקים אותו בהרבה תחומים של חייו, אנו נגדיר את האדם הזה כבעל

עלהמוטלתכלליתואשמההטרוסקסיזם,סקסיזם,גזענות,כמואומללותתרבותיותנטיות

התקה.שלרביםאלמנטיםמכילותלהלחם,כוחמעטלהןישאשרזכויותמשוללותקבוצות

ההעברהגילוייותת-תרבות.ארגוןבכללמצואשאפשרלעזאזלשעירשלבתופעהגםכך

גםכמו,משמעותיים)ראשוניםאובייקטיםכלפירגשות(שלהתקהמכיליםהםגםבקליניקה

ניתובאתכוללותהתקהשלמיטיבותצורותהעצמי).שלפנימיותתכונות(שלהשלכה

כשהםהביתאתומסדריםמנקיםאנשיםהרבה–יצירתיתלפעילותהתוקפניתהאנרגיה

אפשרייםלאאואסוריםמינייםמאובייקטיםהארוטייםהדחפיםשלמחדשולניתוב–עצבניים

אל בן זוג מתאים.

reaction–תגובהתצורת formation

משהולהפנותיכולתיששלאדםספקאיןמעניינת.תופעההיאתגובהתצורתשלההגנה

מכילהתגובהתצורתשלהמסורתיתמאיים.ההגדרהלפחותאותולהפוךבמטרההנגדילקוטב

כמיההשללאהבה,שלשנאההטרנספורמציהוהפוך.לחיובישלילימשהושלהזהההיפוךאת

לבוז, או של קנאה למשיכה, למשל, קורות בהרבה מצבים.

זהבגילארבע;אושלושבגילקורהזההתהליךבולהבחיןאפשראשרביותרהמוקדםהגיל

עםלהתמודדאגוחוזקמספיקכברלוישהנראהככלאשרהבוגרהאחחדש,תינוקמגיעאם
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אופייניזההחדש.התינוקכלפימודעתאהבהלתחושתאותםשהופךכךע"יוהקנאההכעס

יכוליםמבחוץשהצופיםכךההגנה,דרך""זולגיםהללומהרגשותשקצתתגובהלתצורת

אחותלראותלמשלאפשרהשקרית.המודעתבעמדהשקריאומוגזםקצתמשהושישלחוש

בצורהעליוקופצתמדי,גבוהבקוללושרהאותו,חונקתוכמעטהקטןאחיהאתמחבקתאשר

האחלחייאתשצבטוזוכריםמהמבוגריםהרבהמוות".עדהתינוקאת"אוהבתמדיאגרסיבית

הקטן עד שזה צרח, או עושה משהו חריג שלכאורה נובע מאהבה.

שהתפקידההבנההיאהרגשית,התגובההיפוךשלהזההמנגנוןאתלתאריותרמדויקתדרך

טהורהאיננהנטייהששוםבסיסיתפסיכואנליטיתהנחהזוהימאמביבלנציה.להתעלםהואשלו

חשיםכלפיואדםעללהתמרמראואוהבים,שאנואדםבןלשנואיכוליםאנחנולחלוטין.

שכיחהבנהחוסראחרת.אוכזואחתמעמדהרקמורכבאיננושלנוהנפשיהמצבתודה;אסירי

כאילונראהשאחדהעובדהגילויעלמתענגשהמטפלבכךקשורהפסיכואנליטיתלפרשנות

שכאשרפסיכואנליטיבאופןלהגידנכוןזהלמעשה,;"y"מרגישבאמתאך"x"מרגישהוא

עצמואתמשכנעהאדםתגובה,בתצורת".y"מודע)(בלאגםמרגישהוא",x"מרגישמשהו

שכל מה שהוא מרגיש הוא קצה אחד של תגובה רגשית מורכבת.

בשלותאיןשעדייןהעובדהבשלהנולד,והאחהאחותעםבדוגמאשראינוכמוהרך,בגיל

מצביםרב.ערךישזולהגנהומעשים,רגשותביןחשובויותרשוניםרגשותביןלהבחין

מרכיביםהכולליםתחרותייםרגשותבהםאשרבנסיבותהםמיטיבה,זוהגנהבהםאחרים

מאשרהמתחרההחברכמולהיותולהתאמץלחקותהילדאתמוביליםומעריצים,רצחניים

שאנשיםמניחיםאנחנובד"כאבלהתגובה,תצורתאתרואיםאנומבוגריםאצלאותו.לדחות

מבטאיםןהעכבהואתמצב,לכלהרגשיתתגובתםשלהאספקטיםכלאתמכיריםיותרבוגרים

דרך המימד ההתנהגותי ולא דרך המימד הרגשי.

ומאווייםעויניםרגשותבהןאשרבפסיכופתולוגיותמועדףמנגנוןהינהתגובהתצורת

למשל,פראנואידיםאנשיםמשליטה.יצאואםכמסוכניםונחוויםמרכזיעניןהינםאגרסיביים

כמיההמרגישיםגםשהםיניחהחיצונישהצופהבעודוחשדשנאהרקלעיתיםמרגישים
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לסמכויותוהערכהכבודרקלהםשישיאמינווקומפולסיבייםאובססיבייםאנשיםותלות;

כאשר אחרים יראו את הטינה שיש להם בו-זמנית.

reversal–היפוך

סנריושלהפעלהע"יהיאלעצמי,פסיכולוגיאיוםהמציגיםרגשותעםלהתמודדאחרתדרך

שהמשאלהמרגישמישהואםלדוגמא,וההיפך.לאובייקטמסובייקטמישהושלעמדהשהופך

ע"ילתלותשלוהצורךאתבעקיפיןיספקהואמסוכנת,אומביישתהיאלוידאגאחרשמשהו

זהמסויםסוגהטיפול.עלהתודההכרתעםמודעלאבאופןויזדההאחר,למישהוידאגשהוא

שמחיםאבלשלהםהתלותעםאי-נוחותחשיםאשרמטפליםאצללמצואאפשרהיפוךשל

שמטופלים תלויים בהם.

בובותשמכנים(כפיפעולה""דמויותעםאובובותעםלשחקמספקיגדוליםילדיםכאשרמיד

אתלהטותשאפשרהואההיפוךשלהיתרוןבהיפוך.משתמשיםשהםלומראפשרבנים),של

שלתאורטיקניפםהמגיב.בצדולאהיוזםבצדשנהיהכךהיחסיםשלהכוחנייםהאספקטים

לאקטיבי"מפסיבי"שינוילזהקוראיםcontrol-masteryניהול-שליטה

“passive-into-active transformation”.אותוהסנריוכאשרבונהבאופןפועלתההגנה

מעברבטקסישלילי.הואשהופכיםהמצבכאשרהרסניובאופןמיטיב,סנריוהואהופכים

מרגישאותולמצבמאוחריותרמשתנהנרדפותשלהחוויהלמשל,זובור,ובטקסיפולחניים

כחיובי ובעל ערך , ומתחלף מפסיבי לאקטיבי ומקורבן למקרבן.

אתמאתגרתאשרבדרךבהיפוךשמשתמשיםלראותאפשרהפרקטיתבקליניקהלעיתים

שסבלהאמאלוהיתהאשרמטופלעםרבותשניםעבדההמחברתהטיפוליים.המשאבים

כוסמפילהאותהלראותלמטבחבאהיההואכילדבוקרכלומאלכוהוליזם.עמוקמדכאון

לדכאוןשלוהנטיההיתהשלוהמוצגתהבעיהואומללה.סחוטהונראיתבידה,סיגריהקפה,

כאשראובדני.פוטנציאלובעלתהאומללהאמועםמספקיםהלאביחסיםהיהמקורואשר

בוודאיאת"אוהיום"עייפהנראית"אתומודיעפניאתבוחןהיההואלפגישהבאהיה

והופתעהטוברוחבמצבהיתהלרובאבלצדקהואפעםמדיממשהו".מאודמוטרדת
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אודותשלוההנחהאתלאתגרהחלההיאהזמן,במהלךשלו.מדויקתהלאמההתבוננות

במהלהשתמשבמקוםמדוכאת.אועייפהחשהשאיננהלוואמרהשלי,הדכדוךאוהעייפות

להוהודיעהמטפלתאםתפקידיםהפךהואמשליך,אומתיקהואמהלהביןכדישאמרה

לזהותויודעדופןיוצאבאופןרגישושהואלא;שהיאברורבסדר,שהיאחושבתהיאשבעוד

אנשים דכאוניים לכשרואה אותם.

לושהיהתלותשללמצבהיפוךעשההואוכךלמטופלת,ואותהלמטפלעצמוהפךזהמטופל

שוםלואפשרהלאעליהלסמוךאפשרשאיהוריתסמכותשלשלוהילדותנסיוןקשה.מאוד

זה,במקרהנשי.באובייקטכשמדוברבמיוחדתלותי,להיותאוושיזמיןבתפקידרגשיבטחון

הלאהלוואיתופעתעמוקים,מעיקיםברגשותמלהכירעליוהגןבהיפוךשהשימושלמרות

מהגרויייםחלקהדדיים.רגשותבהםשישיחסיםלפתחהיהיכוללאהואההיפוךשלטובה

הנטיהבהםאשרוברומנים,בחברויותכשלונותשלשורההיושלוהדכאונייםלסמפטומים

תפקידאתלוקחהואכאשראמפטי,שאינווהורהנזקקילדשלסצינהמחדשליצורשלו

ההורה, כרסמה בידידויות קרובות פוטנציאליות.

הכיהסיפוראשרומושך,מצליח,40בןגברהיהאלטרואיזם,עלהמחברתשעשתהבמחקר

אתני(מוצאבעייתייםילדיםבאימוץשעוסקתבינלאומיתבסוכנותלהתנדבהיהבחייוגדול

מצבאתלתאריכוללאאניבמילותיו:"מלידה).ומחלותונכויות,פיזיתמוגבלותסטיגמטי,

מתחיליםחדשיםושחייםהמאמצתלאמאאותומוסראניכאשרמקבלשאניהמרומםהרוח

בןהיההואאימוכאשרשלפתאומימוותכוללתשלוהאישיתההיסטוריהילד".אותועבור

הבית,סוכנתע"יפורמלילאבאופןאומץמכןולאחרגדולה,מצוקההיתהלאחריהשנתיים,

אימוץסדרהואפעםבכלהפסיכולוגית.אמובעצםוהיתהלאביונשאהמאוחריותראשר

הואבטיפולשהיהשעד(למרותניצלשהואכמומישהושהצילכךעלהתעלותחשהואמוצלח

היתההפעםההקלהאבלההומניטרי)הענייןוביןשלוהרקעביןמודעחיבורעשהלאמעולם

רוניםחסרילדשהיהאחרמישהוזהוהיההכוח,עםזההמציל,היההואהפוך:היהשהמצב

ותלוי.
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שמשתמשספיציפיאישיותסוגאיןאלו,בוגריםהגנתייםשבתהליכיםלהבחיןיכולהקורא

להתמודדכדיאלומנגנוניםשלשוניםבסוגיםמשתמשיםנפשיתבריאיםיותראנשיםבהם.

עם חרדה ומצבים רגשיים קשים.

identification–הזדהות

אתמחשיביםורובינומאחרהגנה,מנגנוישלברשימההזדהותלכלולמוזרלהראותיכולזה

אומנםהגנתית.ולאטובהכנטיהשלו,מסויםאספקטעםאואחרמישהועםלהזדהותהיכולת

אולמידהלזהיקראוחברתיים(פסיכולוגיםהגנתייםמרכיביםבהםאיןההזדהותמסוגיחלק

צרכיםע"יכמונעיםהזדהותשלמצביםהרבהרואיםפסיכואנליטיקאיםאולםמודלינג),

לכידותעלאיוםתחושתלשקםאואחרים;כואביםרגשותאובושהאבל,מחרדה,להימנע

שלנורמליאספקטהיאהזדהותהבשלים,המנגנוניםכלכמוהעצמי.הערךאוהעצמי

התפתחות נפשית שנעשית בעייתית רק בנסיבות מסוימות.

ביןהפרדהדרךהגנתית,להזדהותהגנתיתלאביןהזדהותלהבחיןהראשוןהיה)1923(פרויד

עם"הזדהותוביןעל),להשעןשפרושהיוונית(מילה”anaclitic“"אנקליטית"הזדהות

נדיבה(אמאשמעריכיםאדםכמולהיותמסובכתלאממשאלהנובעהראשוןהסוגהתוקפן".

מכוחומאויםהיותובשלרגשיתלבעייהמפתרוןנובעהשניכמוה).להיותרוצהואניומנחמת

אהיהאניאםשלי~העויניםהאימפולסיםבשלאותיתעניששאמאמפחד(אניאחראדםשל

הןאלמנטיםמכילותשלנוהזדהויותהרבהפרוידפיעללי).מחוץולאבתוכייהיההכוחהיא,

של הצדדים שאנו אוהבים בשני והן אלמנטים הגנתיים שקשורים בפחד שלנו ממנו.

כיאםמכוון,רצוןשלבוגרתרמתעםבקונוטציההזדהותבמילהמשתמשיםאנליטיקאים

שונותצורותע"יהמוקדמתמהילדותמתפתחתזויכולתהאחר.כמולהיותמודע,לאבחלקו

עדיניםיותרלתהליםכשלם,השניהאדםבליעתשלהאיכותאתבהישאשרהפנמה,של

ההזדהותיהפוטנציאלמסוימות.תכונותעםהזדהותשלסלקטיביתבחירהשלומובחנים

יחסיםלמעשה,ושנוי.נפשיתלצמיחההרגשיהבסיסוהואהחייםכללאורךומתעצבמתפתח
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אינטימיותומאפשרותערךבעלותוהדדיותמעשירותלהזדהויותהזדמנותמספקיםקרובים

במהלךעצמהשמשנהפרימיטיביתלהפנמהמקבילשזהלומרניתןמסויםבאופןרגשית.

ארכאיותהזדהויותכךלאמפתיה,ויותריותרגדולהליכולתרגשיתבריאאדםאצלהחיים

שלהתכונותאיסוףע"יהעצמיאתלהעשירמובחנותדרכיםויותרליותרמשתנותבהדרגה

אנשים מוערצים.

האדיפלית.הסיטואציההיאהגנתיתהזדהותאודותפרוידשלביותרהמפורסמתהפרדיגמה

עלאקסלוסיביתלבעלותשלוהמשאלותבואשר3לגילשמגיעהילדהזה,המפורסםבסנריו

יותר,רבשכוחושברורשאביו,חוששהואאהבתה.אתתובעשאביוהעובדהאתפוגשתאימו

והילדכיריב,חווההואאותובאביו,לפגועאולהרוגשלוהמשאלהבשלבויפגעאויהרוג

אבאכמולהיותיכול(אניהאבעםהזדהותדרךאלובפנטזיותהקשורההחרדהאתפותר

נורמליתשהיאזושפנטזיהחששלי).פרוידרקשתהיהאמאכמואשהליתהיהגדולוכשאהיה

ואוניברסלית, היא אב-טיפוס של הזדהות עם התוקפן – במקרה זה תוקפן דימיוני.

מוקדמים,יותרבשלביםעודהתוקפןעםהזדהותרואיםזמנינובניהאנליטיקאים(רוב

בפנטזיות ופחדים האופייניים לשנה הראשונה – התפיסה הקלייניאנית).

האובייקטמיתלוישליליות,אוחיוביותהשפעותלהלהיותיכולנייטרלי;תהליךהיאהזדהות

ישנותבעייתיותהזדהויותעלמחדשחשיבההואהטיפולימהתהליךניכרחלקמזדהים.עימו

יוצרותהןבבגרותעכשיואבלבילדות,קונפליקטפתרובזמנואשראוטומטי,באופןשפועלות

ואלכוהוליסטמתעללאבשכללהילדותואתשרדאשרכומר,–מטופללדוגמא:קונפליקט.

בעיותיוכלאתשפתראדםהקשוח,הארידודוחיקויבעזרתאוניםוחסרתפוביתואם

התבגרותובמהלךהסתגלותימאודהיהמצאשהמטופלהפתרוןבאגרופים.הבין-אישיות

אחדאףוכךדרכועלשבאמיכלהעיףהואואלימה;עוינתבשכונהשגרהקהוטיתבמשפחה

הקשים,לרגשותוםורקןשלולחרדההקלהמצאהואבההדרךהיתהזואיתו.התעסקלא

בחייומאוחר,יותרכלפיו.אחריםשלהכבודאתוהבטיחשלוהעצמיהערךאתשימרובכך

שלובקהילההכבודאתאיבדהואהכנסיה,מזקניכמהלהכותאייםהואכאשרהמקצועיים,

בידיעהלטיפולהגיעהואהנוצרית.הרגישותאתהולמתכלאהתנהגותואתראתהאשר
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שלוהמוקדמותההזדהויותאופיאתוכשהביןלחץ,עםלהתמודדחדשותדרכיםלפתחשצריך

ואת המחיר שמשלם עליהן כרגע, הצליח להשתנות.

לעיתיםבהלהשתמשאפשרבחיים,תסביכיםלהרבהתרופהלהיותיכולהוהזדהותמאחר

האובייקטעםהןהזדהות,ימריץאובדןאומוותרגשי.בלחץאדםכאשרכהגנהקרובות

שלהצורךהשורד.שלהרגשיבעולמותחתיושיבואואלועםמכןולאחרשאבדהאהוב

כברידועהבוגרים,החייםדרישותעםלהתמודדכדרךיחקואותםגיבוריםלמצואהמתבגרים

שהתרבותמהגיבוריםזמנינובניהנוערשלהרצוןשביעותחוסרלמעשהשנים;מאות

בעשוריםצעיריםשלבהתאבדותלעליהחוקריםשללדעתםקשורהבימינו,מציעההמערבית

האחרונים.

כלשלדיוהסופגניירכמומאחרים,ובגמישותבקלותיותרלהזדהותשמצליחיםאנשיםיש

בסיכוןהםחומרה,דרגתבכלבזהותם,בסיסימבלבולהסובליםאילודרכם.עלשנקרהמה

גדולמרכיבבתוכהמכילהדתהמרתמעידים.פולחניתהתנהגותעלשמחקריםכפיגבוה,יותר

אישהכמובזהות,הפרעהשלמסוימיםאיזוריםעםבריאיםאנשיםאפילוהגנתית.הזדהותשל

יותריכולהבעייה,הואשלה(ג'נדר)שהמיןמודעיםלארגשותעםהיסטריארגוןבעלת

מתמיד להזדהות עם מישהי בסביבה ממנה מתרשמת שמתמודדת טוב יותר עם הקשיים.

אשרהעיקריתהדרךהינהחדשיםאהוביםאובייקטיםעםלהזדהותאנשיםשלהיכולת

סוגמכלפסיכותרפיהכלבעזרתוהמרכזיוהאמצעירגשימסבלמחלימיםאנשיםבעזרתה

שלהרגשיתשהאיכותעקביבאופןמוצאיםהטיפוליהתהליךעלשנעשומחקריםשנוי.משיגה

הקשר בין מטפל ומטופל נמצאת בקורלציה גבוהה עם תוצאות הטיפול, יותר מכל פקטור אחר.

מאשרהקשרעלדגשיותרהרבהישהטיפוליהתהליךאודותאחרוניםאנליטייםכתביםבכמה

על הפירוש שהיה הכלי המרכזי בטיפול.

גםאךהמתקןהפוטנציאלבשלמבורכתהיאהמטפלעםלהזדהותהנטיהפסיכואנליטיבטיפול

אתמלנצללהמנעמנסיםמתמחיםזו.נטיהשללרעהניצולמפנישאפשרכמהלהשגיחצריך

חמלה,(כמואנושייםערכיםשלכלליותבתכונותהאחזותע"ילהזדהותהמטופלמוכנות

יותרדבריםמלהראותנשמריםשהםבעודאחריות)ותחושתלשוני,סובלנותסקרנות,
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עלחזרפרוידמסוימות.דיעותלחלוקאועיצה,להשיאאוהאישיות,מתכונותיהםספיציפיים

כמצילים,גרנדיוזיתבדרךעצמםאתלהציגלפתוימליפוללהימנעלמטפליםהאזהרה

המטופלבמשאלתנכוןלאנרקיסיסטישימושרלוונטית;עדייןזוואזהרהנביאים,אומרפאים,

קרובותיותרלעיתיםנשברהואטאבובכלשכמולמרות–מקצועיטאבונשארלהזדהות,

ממה שאפשר להודות.

acting–בפעולהביטוי out

acting“שלהכלליתהקטגוריההיאכאןלדיוןשראוינוסףמנגנון out”.למרכאותהסיבה

התנהגותסוגיאותםלכלזובתויתהשימושלתדירותלבלשיםצריךהמחברתשלדעתהיא

שלהלא-מזלזלתהמקוריתהמשמעותעםבמחלוקתאפילוולעיתיםאוהב,לאשהמתייג

שלוהמקצועיהטכנילשימושמודעיםמספיקלאהזההטקסטשלהקוראיםרובהמונח.

המושג.

מטופליםשלמעשיםשלפסיכואנליטיםבתאוריםהיההופיעזהשמושגהראשונותהפעמים

המטפלכלפימודעיםלאברגשותטעונההיתהשהתנהגותםנראהכאשרהטיפול,לחדרמחוץ

,1914(פרוידהמטפל.בנוכחותבמיוחדלמודעותלהגיעלהםלאפשרמכדיחרדיםשהיואו

כללייותרבשימושלהיותהפךבפעולהבטוימאוחריותרוחזרתיות.).הזכרותעלבמאמר

ומשאלותלרגשותהקשורהבחרדהלשלוטכדימודעיםלאמצרכיםשמונעתהתנהגותלתאר

סצינותשמגלמיםכךע"יומעיקים.עוצמתייםוזכרונותפנטזיותולפחדים,אסורים,פנימיים

אוניםחוסרשלתחושהומשנהלאקטיביות,פסיביותהופךמודעבלאהחרדהאדםמפחידות,

ופגיעות לחוויה של כוח ונוכחות , לא חשוב עד כמה הדרמה שמשוחקת היא שלילית.

מפוחדתגםאותההשאירההשיפוטיתאימהעםשלההיחסיםאשר,בטיפולהשהיתהמורה

אחריאחדיםשבועותננסיבשםשלהקולגהעםמינירומןהתחילהלאינטימיות,רעבהוגם

ובאופןאליה,לקרבהמשאלהלהרגישהחלהשהיא–ננסי–למטפלתנראהלטיפול.שנכנסה

האסוריםהמאווייםאתוהפנתהשלה,לכמיההתבוזאמה)(כמושהמטפלתהניחהמודעלא
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actingדרךמודעיםוהלא outבעלתלמישהיממנו,פחדהאךשרצתהמהשלאספקטיםשל

קרובותלעיתיםקורהנכונה,שלהשהפרשנותבהנחהבפעולה,בטוישלזהסוגשם.אותו

והרגשותהצרכיםשלמדחייההילדותמאזפחדלהםשישמטופליםעםבמיוחדבאנליזות,

שלהם ע"י הסמכות.

actingהמונח outשהמטופלההעברה,שלבטוישהיאמשעריםשאנוהתנהגותלכלמתייחס

אתלצייןכדיגםבולהשתמשאפשרבמילים.הטיפולתוךאללהביאמספיקבטוחחשלא

הלאהמטרהכאשרבמעשהפורקןמוצאתלטיפול,מחוץאובתוךעמדה,כלבואשרהתהליך

בעיקראועצמיהרס-בעיקריהיהבפעולהשיבוטאמהשמעוררת.בפחדלשלוטהיאמודעת

actingלשגורםמהצמיחה;איפשור outוהאופיהלא-מודעאלאטובאורעשזהאינו

שלוהאוטומטיהקומפולסיביוהאופילפעולההאדםאתשמניעיםדחפיםשלהמפחיד

כמו–ראויהלאהתנהגותלכללקרואהעכשוויתהפופולריותזאת.שמבטאתההתנהגות

acting-רוחגסיאנשיםאוממושמעים,לאלילדים outמבחינהמוצדקתאינה

שלמועיליםשסוגיםהעובדהאתלשקףיכולקבל,שהביטויהשליליהאופןפסיכואנליטית.

acting outמקבלים.ההרסנימהסוגשאלובאופןלבתשומתמקבליםלא

שלהכותרתתחתכנופלותאנליטיקאיםע"יתוארומודעות-לאבד"כ–התנהגויותסוגיכמה

acting out.וכלפרברסיה,מזוכיזם,סדיזם,(מציצנות),וויאריזםאקהיביציוניזם,כוללות,הן

כאשרנוטים,כולםוכו.נגד,–עוינותקאונטר-תלות,קאונטרפוביה,ה"קאונטר":מונחי

שלילייםרגשותאופחדמתחתשקייםלהניחכהגנתיות,המובנותמסוימותלפעולותמתייחסים

הינהזוכריםלאשאנחנומהאתפועליםשאנחנופרוידשלהמוקדמתההבחנהמוכחשים.

מכאיבמשהובשלהיאזוכריםשאיננולכךשהסיבהמניחיםאנואםבמיוחדוקיימת,שרירה

שארע סביב מה שנשכח ושעכשיו מבוטא בפעולה.

יפלוהנפשיות,בעיותיהםעםלהתמודדכדיבפעולההבטויבמנגנוןלרובשישתמשוהאנשים

לאמוכנותעלרומזוהואמאחרמטעה,זהסיווגאימפולסיבית.אישיותשלבקטגוריה

הקלינאיםאתהובילהטיפוליהנסיוןרגע.באותוהדעתעלשעולהמהכללעשותמורכבת

התנהגותלעיתיםהיאוספונטניתפשוטהכאימפולסיביותלהיראותשיכולשמהלהאמין
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actingבידועיםהיסטריארגוןעםאנשיםמודע.ולאמסובךממקוםשמונעת outלידישבא

התלותאתבפעולהמבטאיםשהואסוגמכלמכוריםאנשיםמודעות;לאמיניןתבסצינותבטוי

מבטאיםההגדרהלפיהינםקומפולסיביתהתנהגותעםאנשיםונפשית);כימית(תלותשלהם

אנשיםמסוימת;לקומפולסיהאותםשמובילפנימילחץמרגישיםהםכאשרבפעולה

כמהשלבשימושםנמצאתשההגנהלראותניתןכך.מניפולטיבייםדפוסיםיפעילוסוציופטים

תופעות קליניות.

sexsualization–(יצריות)סקסואליזציה (instinctualization(

ישזושלהגנהמשוםבפעולהבטוישלכותרתתחתהסקסואליזציהאתישימומהכותביםחלק

לעשותגםאפשרכיהןבנפרד,זהמנגנוןלהציגבחרההמחברתמעשי.ביטויבד"כ

משוםוהן,)ארוטיזציהלמתייחסמדויקיותרשבאופן(תהליךמעשיבטויללאסקסואליזציה

שזהו מושג עם משמעות כל כך רחבה ומעניינת שיש לתת לו מקום.

שלביסודהלמעשהנמצא,ליבידוהכינהאותוהכוחהבסיסית,המיניתשהאנרגיההניחפרויד

שמאווייםוהחליטהאנושית,מההרסנותהתרשםהואמאוחר(יותראנושית.התנהגות

שלהקליניתהשפהרובאבלהאנושיים,ביסודותשווהבאופןנמצאיםהםגםתוקפניים

תיאוריהשלאחתתוצאההתאורטית).בחשיבההשנוימלפנינבעהשלוהתאוריה

התנהגויותלראותשלוהנטיההיאהביולוגי,הדחפיהבסיסעלהמבוססתשלוהפסיכולוגית

סקסואליזציהברורבאופן.הגנתיתנגזרתכהתנהגותולאראשוניתהנעהכמבטאותמיניות

מובילההאנושיתהמיניתמההתנהגותוהרבהאנוש,בניאצלעוצמתידינמיבסיסהינו

קליניונסיוןקלינייםמחקריםשלממצאיםשלנו.הפוריההמיניותשלישיריםלביטויים

ופנטזיהפעילותכמהעדשלהפסיכואנליטיתהחשיבהאתחיזקופרויד,מאזשניםלאורך

להמנעאובושה,עללהתגברערך-עצמי,לשמרבחרדה,לשלוטהגנתי:באופןמשמשיםמינית

מתחושה של מוות פנימי.
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כאבאופחדלהפוךשלמודעתלאכוונהעםחוויהכלשלסקסואליזציהלעשותיכוליםאנשים

גםהאנליטיתבספרותמתייחסיםזהלתהליךהתרגשות.שיוצרתאחרתחזקהלתחושה

בשל–ילדשלהמוותפחדחי;להרגישבטוחאמצעיהיאמיניתעוררותכאינסטינקטואליזציה.

טראומטימצבהפיכתע"ינפשיתנשלטלהיותיכול–איוםאסוןאוהתעללות,הזנחה,

חוויותשלעיתיםהראורגילותלאמיניותנטיותעםאנשיםעלמחקריםחיים".ל"הצהרת

טרנספורמציהמכךכתוצאהעברולהתמודד,הילדעלוהקשושהציפוקשותילדות

מזוכיסטיםאנשיםעם)1975(סטולרשלהעבודהלדוגמא,הטראומה.שללסקסואליזציה

משמעותישמספרגילומיני,סיפוקלהשיגכדיכאבלחושזקוקיםשהםשדיווחוכאלהמינית,

מהם סבלו מטיפולים רפואיים חודרניים ומכאיבים כילדים קטנים.

ולתבלעםלהתמודדכדימסוימתבדרגהבסקסואליזציהמשתמשיםרובינוכלליבאופן

לעשותשנוטיםמהעםהמיניםביןשכיחיםהבדליםכמהבחיים.ישנםמטרידיםאספקטים

toיותרנוטותנשיםלדוגמא,סקסואליזציה: sxsualizeנוטיםגבריםואילותלותto

sxsualize.מהאנשיםחלקתוקפנותsxsualize,חלקכסףsxsualize,חלקלכלוך

sxsualize,כמבטאיםזיון"חציהיה"זהאואורגזמה",כמו"זההביטוייםעלתחשבו(הלאה.וכןכוח

הלמידה;חוויתאתsxsualizeמאיתנוהרבהמיניים)בהכרחשאינםשוניםמצביםשלסקסואליזציה

שלהנטיהסוקרטס.שלמזמנולפחותומוכשריםנערציםמוריםשלהארוטיתבנוכחותהכירו

toאנשים erotizeדמויותלמהלהסביריכולעליוןכוחבעללמישהושלהםהתגובהאת

לשחיתותהפוטנציאלולמהמינית,להערצהבחיבורמתאפייניםאחריםוסלבריטאיםפוליטיות

ונצלנות מינית הוא כה גדול בין אנשים מפורסמים.

טובלאמיחסוהפחדהעוינותהקנאה,אתלהפוךיחסיתחלשהבעמדהשהםאלושלהפגיעות

הסיבותאחתהיא,רשמיכוחהעדרעלמפציםהםארוטילכוחמפלטודרךמיניים,לתסריטים

(יחסיתלותייםסמכותביחסישנמצאמיעלשמגניםברוריםחוקיםשיהיושצריךלכך

מפנילהשמרצריכיםכולנואנחנווכו.)ומפקדיםחייליםומורים,סטודנטיםעובד-מעביד,

ע"יניצולשלהאפשרותמפניכמומידהבאותהעצמנושלההגנותע"ישנוצריםהפתויים

הסמכויות בחיינו.
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אנשים,שלהמיניותהפנטזיותהרסנית.אובעייתיתיותראיננהשסקסואליזציהלהדגישחשוב

מהבחיים;אחריםנפשייםמאספקטיםיותראוליאישיים,מאודהםמינייםתגובהדפוסי

toנוטהאניאםקר.השניאתלהשאיריכולאחדאדםארוטיבאופןשמדליק sxsualizeאת

שמשכהמתעללתאמאמפניהגנהלהיותיכולשזה(אפילובשיערלימטפלשמישהוהחוויה

ללכתסיבהלאבוודאיזהבשיערי,אצבעותיואתלהעביראוהבשליהמיניוהפרטנרבשיער)

רומניםמשחזרתואנימתעללים,מגבריםהפחדשלסקסואליזציהעושהאניאםאבללטיפול.

והןהקונטקסטהן,אחלריםמנגנוניםעםכמועזרה.שאחפשחיוניזהאותי,שמכיםגבריםעם

התוצאות וקבעו אם זה סביר כהסתגלות חיובית או שזה הרגל שהופך פתולוגי.

sublimation–עידון

נטיותעללהסתכלאופנתיתדרךוייצגמלומדיםאנשיםביןשכיחהיהסובלימציההמושג

בחשיבההדחףתאוריתשלהמרכזיותשלההתפוגגותעםהיום,אולםאנשים.שלשונות

פופולרי.פחותהפךוהמושגפחותבכלעוסקתהאנליטיתהספרות,הכלליתהפסיכואנליטית

יצירתי,פתרוןמייצג,הגדרתושמעצםזה"הטוב",המנגנוןהיהשעידוןהיההמקוריהרעיון

לכוחותהפרימיטיבייםהדחפיםביןפנימייםלקונפליקטיםומועיל,חברתיתמקובלבריא,

המרסנים.
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