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סכיזואידיותאישיויות:9פרק

(תרגום, הבהרות ותוספות ע"י חוה ינאי-מלאך)

הסכיזואידיתשהדינמיקהמוטעיתתפיסהבשלנפוץהבנהלחוסרנתוןסכיזואידיאופיעםאדם
סכיזופרניהשלהפסיכוטיתשהאבחנהבגללעמוקה.(פרימיטיביות)לראשוניותקשורה
אנשיםשלשההתנהגותובגללהסכיזואידי,הרצףבקצהשנמצאתהפרעהעםאנשיםמייצגת

אותםלראותנוטיםמוזרהלפעמיםקונבנציונלית,לאאקסצנטרית,להיותנוטהסכיזואידיים
חלקיםעםועצמאיים,קומפיטנטיםלהיותיכוליםהםשלעיתיםלמרותפתולוגייםכיותר

חוליםשביןרחבהבקשתנמצאיםסכיזואידיםאנשיםלמעשה,אגו.חוזקשלמשמעותיים
קטטוניים מאושפזים ובין גאונים יצירתיים.

נפשיתיכולתמחוסררמה,בכלסכיזואידילהיותיכולאדםכאן,גםהאחרותבקטגוריותכמו
ואנשיםיתכןפנטזיה),לתוך(נסיגהפרימיטיביתהיאוההגנהמאחרהממוצע.מעלשפיותועד

ולאמאחראמפיריתתמיכהשוםלכךאיןאבלהחוליםמאלויותרנדיריםבריאיםסכיזואידיים
ואומנותתאורטימדערוחניות,פילוסופית,חקירהכמונטיותמחקריים.נתוניםמספיקנאספו

אמניםלמצואאפשרהסכיזואידיהרצףשלהגבוההתפקודשלבחלקזה.אופיסוגמושכים
גדולים ומוערצים.(מרתה גרהם, ויטקנשטיין).

אישיותוהפרעתסכיזוטיפליות,סכיזואידיות,שלשאבחנותסבוריםהאנליטיקאיםרוב
מהםאחתכלDSMשב-למרותהסכיזואידי-האופישלפסיכוטייםלאסוגיםהםהמנעותית

קבלה קטגוריה נפרדת.
כרמותנחשבותסכיזואפקטיביתוהפרעהסכיזופרנופורמיתהפרעהסכיזופרניה,כמואבחנות

פסיכוטיות של תפקוד סכיזואידי.

דחף , אפקט ומזג

ומגורההיפראקטיביהואסכיזואידישנהיהאדםהטמפרמנט,שמבחינתמראההקליניהנסיון
וקרוביהםמטבעם,כרגישיםקרובותלעיתיםעצמםמתאריםסכיזואידיםאנשיםבקלות.

כאילותנועה.אורעשאור,מדימיותרשסבלתינוקהיהשהואקרובותלעיתיםמזכירים
עלמבוקרותתצפיותרובינו.אצלמאשרהעורלפנייותרקרובהשלהםהעצביםמערכת

חודרהמבוגרכאילומבוגרשלחמיםלמגעמתקשחיםאושנרתעיםככאלואותםיזהותינוקות
אישיותלמבנהנטיהעםנולדואלושתינוקותמחשבהישנהשלהם.ולבטחוןלנוחיותומפריע

שלהם.)caregiver(המטפליםלביןבינםחלשה""התאמהקיימתכאשרבמיוחדסכיזואידי,

האורלית.ברמהבבעיותנאבקהסכיזואידיהאדםהקלאסית,ההבנהלפיהדחף,שלבתחום
מטפלומאויין.נאכלמעוות,נסחט,ונבלע,נשלטלהיותשלבסכנהנאבקהואבמיוחד

שלעיתיםפנטזיהלוישאיך,המחברתהשתתפהבההדרכהבקבוצתספרמוכשרסכיזואידי
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יחנקוהואO–לתהפוךהיאעצמויחשוףשאםגדולהCאותאוגדולפהמהווההקבוצה
ויעלם בתוכה.

כלומר(שלוהעצמיהרעבשלטרנספורמציהאוכהשלכהלהתפרשיכולותאלופנטזיותבעוד
,Fairbairn(),להבלעחוששואזלבלוערוצההוא 1941;Guntrip, הסכיזואידיהאדם).1961
עלמאייםכמאודנחווהבחוץהעולםאלא,מתוכו.שבאיםככאלובולענייםדחפיםחשאינו

כ"אהבההסכיזואידיםהמצביםאתפיירברןשלההבנההאינדיבידואליות.ועלהאישיהבטחון
loveרעב"שעושה made hungry”"יוםהיוםבחייחששהסכיזואידילמהלאמתייחסת

אתולדחותבפנטזיות,ספוקלחפשלסגת,הגלויות:לנטיותמתחתשנמצאתלדינמיקהאלא
עםהרגשיהמגעאתמתוכםמסלקיםהםכירזיםלהיותנוטיםאפילוהםהגופני.העולם

התאווה שלהם.

התוקפניהתוכןלמרותאגרסיבימאודהואסכיזואידישאדםלהתרשםאפשראיאופן,באותו
יכוליםהםושקטים.עדיניםכאנשיםמשפחתםע"ילהתפסיכוליםהםשלו.הפנטזיותשל

שלאפוקליפטייםומראותפשעספריאימה,לסרטינמשכיםהםלכךבנגודאבלרכים,להיות
הרושםהמודעתבחוויהאבלהדחף,שלההשלכהאתבקלותכאןלראותניתןהעולם.הרס
כאנשיםהסכיזואידיםאתרואיםהאנליטיקאיםרובואהובים.צנועים,נחמדיםאנשיםשלהוא

שקוברים הן את הרעב שלהם והן את האגרסיה מתחת להגנה כבדה ועבה.

דינמיקהעםגבוהבתפקודאנשיםשלהמדהימיםהאספקטיםאחד(הרגש),אפקטיביתמבחינה
רגשיותתגובותהרבהעםבמגעלהיותנוטיםהםנפוצות.בהגנותחוסרההינוסכיזואידית

האדםשלהם.המכריםאתומפחידהכבודיראתמעוררתשלעיתיםאמיתיתמאודברמה
כךכלהןהחייםכשעובדותמאמץללאלעצמםמשקריםכולםאיךיתפלאבד"כהסכיזואידי

הרגשיות,ליכולותחיזוקמקבלשאינומכךנובעחששהואמהניכורחלקברורות.
שלהםהיכולותרואה.שהואמהאתרואיםלאואחריםמאחר–ותחושתיותאינטואיטיביות

כלפיאמפתיהחסרישהםכךטבעית,כ"כהיאמזה,מתעלמיםשאחריםמהאתלתפוס
הלא-סכיזואידיים שהם פחות ברורים וצלולים, פחות אמביבלנטיים, ופחות מוטרדים רגשית.

לקחתנוטיםהםובושה.אשמהשלבבעיותמדייותרלהאבקנוטיםאינםסכיזואידיםאנשים
סביבניכרתמחרדהלסבוליכוליםהםדברים.לשנותהפנימיהדחףמבליכפשוטוהעולםאת

דרךמעשיבאופןהן-מתחבאיםהםמוצפיםמרגישיםכשהםשלהם.הבסיסיהבטחון
מןצופה,outsiderלכלמעלהואהסכיזואידיהאדםהדמיון.לעולםנסיגהדרךאוהתבודדות

העצמיביןאזורים:בשנימתקייםסכיזואידמהמילהשמשתמעהפצולהאנושי.במצבהצד
לחוויהמתייחסיםאנליטיקאיםכאשרוהתשוקה.העצמיתחושתיןוב,החיצוניהעולםובין

מנגנוןמהחיים;אוהעצמישלמחלקוניכורריחוקשללתחושהמתייחסיםהםהמפוצלת,
אתמחלקאוהפוך,אגומצבואח"כאחדאגומצבמבטאהאדםבואשרפיצולשלההגנה

העולם באופן הגנתי לאספקטים של טוב ורע, שני שמושים אחרים למנגנון הפיצול.
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גבוליתאישיותאצלכמוולאבחוץהעולםלביןהפנימיועולמוהאדםביןהואהפצולהסכיזואידאצל(כלומר,
או נרציסטית אשר בה הפצול הוא בין טוב לרע.)

תהליכי הגנה והסתגלות

לעולםwithdrawalנסיגההיאסכיזואידיאישיותלארגוןהאופייניתההגנהצויןשכברכפי
ובמידה,דבלואציהאידיאליזציה,הפנמהבהשלכה,להשתמשיכוליםהםבנוסףפנימי.דמיוני
העצמיביןמלאהדיפרנציאציהשהיתהשלפניבזמןשמקורןאחרותבהגנותיותרפחותה

והאחר.
רחוקותלעיתיםידם,עלמועדפתהגנההיאאינטלקטואליזציה"בוגרות"היותרההגנותבין
כןכמווהכחשה;הדחקהכמוחושיאורגשימידעשמסתיריםמנגנוניםעלנשעניםהם

,undoingמוסר,הטפתוהפרדה,מידורכמוורע,טובלפיהחוויהאתשמארגניםהמנגנונים
שלהםמהרגשנסוגיםהםלחץתחתאצלם.שכיחיםאינםעצמםנגדוהפנייהתגובהתצורת
שהםלמרותמותאמים,לאאושטוחים,קהים,מופיעיםהםואזחיצוני,מגרויגםכמועצמם

מאוד קשובים למסרים רגשיים שבאים מאחרים.

הגדוליםהאומניםלרובהיצירתיות.זוהיהסכיזואידשלוהסתגלותיתמרגשתהכיהיכולת
כדימהמוסכמותנפרדלהיותצריךשאדםמאחרבהגדרה,כמעטסכיזואידיתנטיהישנה

פילוסופיה,מדע,לאומנות,זונטיהמפניםיותרבריאיםאנשיםחדשה.בדרךלהשפיע
אשרפרטיגיהנוםבתוךחייםזובקטגוריהיותרמופרעיםשאנשיםבעודתאורטיים;חידושים

בו התרומות הפוטנציאליות שלהם נבלמות בשל הניכור והפחד שלהם.
עםהטיפולשלראשוניתמטרההיאיצירתית,פעילותאלהאוטיסטיתהנסיגהשלהסובלימציה

מטופלים סכיזואידיים.

יחסי אובייקט במצבים סכיזואידיים

קרבהביןקונפליקט–לאחרההתייחסותשלבחלקהואהסכיזואידשלהעיקריהקונפליקט
כמהיםהםחייהם.אתממלאתהתקשרותסביבעמוקהאמביבלנציהלפחד.אהבהביןלריחוק,
להרגישע"ממרחקמחפשיםהםאחרים;ידיעלהבליעהאיוםאתחשיםגםאךלקרבה
אתתאר)1952(גנטריפובדידות.ניכורעללהתלונןיכוליםגםאךובטוחיםנפרדים

לאגםאבלאחראדםעםביחסיםלהיותיכוללאהואכ"הסכיזואידשלהקלאסית""הדילמה
Robbinעצמו".אתוהןשלוהאובייקטשלהןהאובדןאתשמסכןשירגישמבלילכך,מחוץ

פוחדאניכימרחוקתשאראבללבדאניכיתתקרב"בואבמסרהדינמיקהאתמסכם)1988)
מחדירה".
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מיניתיכולתלהםשישלמרותאפטיים,לגמריהםסכיזואידייםאנשיםמיניתמבחינה
נשיםהרבהוהתערבבות.הטמעותפרושומיןשמאדואגהואלאחרשמתקרבככלאורגסמית.
והעוצמההתשוקהאתשומרשלהןשהמאהבלומדותאךתשוקהמלאבמוסיקאימתאהבות

בלתימינייםלאובייקטיםכמהיםסכיזואידיםאנשיםאופן,באותושלו.הנגינהלכליהחושית
סכיזואידיםאנשיםשלזוגבניאותם.שרוציםאלוכלפיאדישותחשיםבעודםמושגים,

מתלוננים   לעיתים על איכות מכניסטית או מנותקת באופן שמקיימים יחסי מין.

במאמציםעמוסותהסכיזואידית,הדימניקהשלבהתהוותשעוסקותאובייקטיחסיתאוריות
שלההתאמהמידתספיציפי.התפתחותיבשלבהסכיזואידיםהמצביםמקורותאתלמקם

הואמובן:אבלפרובלמטיהואהאופימבנהלסוגבהסברהרגרסיהלגביההנחה–הקבעון
מנסה לנרמל תופעה מורכבת ע"י לקיחה בחשבון של משקעים מחיי הינקות.

Klein שלאוניברסליתסכיזו-פרנואידיתכפונקציהסכיזואידייםמנגנוניםמשרטטת)1946)
מושוויתהסכיזואידיתהדינמיקהבהןאשרפרדיגמותמפתחיםאחריםהמוקדמת.הילדות

מאוחריםתאורטיקנים).1971,גנטריפ;1941,פרברן(ראשוניתינקותיתלחוויהלרגרסיה
הקבעוןשנקודתחושביםאבלרגרסיהאופיקסציהאמנםשזוהרעיוןבעקבותהולכיםיותר
Giovacchiniשונה.בשלבהיא ההפרעהאתרואהמסורתי,קלייניאני–)1979)

בגילמקורהשהסכיזואידיותחושב)Horner(1979בעודהמנטליזציה",כ"לפניהסכיזואידית
מאוחר יותר – כאשר הילד יוצא מן הסמביוזה.

אופןסכיזואידי.בכיווןלהתפתחצעיריםילדיםעלהשפיעמהלראותניתןאנליטיותבתצפיות
מושקעותמדייותרעםחודרנית,הורותהינהלנסיגההילדאתשיעודדהתייחסותשלאחד

וניתןבספרותהיוםפופולריהחונקתהאםעםהסכיזואידיהאיש).1965,ויניקוט(ומעורבות
אמאהיתהסכיזואידיותתכונותעםשלגבריםראוקלינאיםהרבהבקליניקה.גםאותולראות

פתיינית וחסרת גבולות, ואבא חסר סבלנות ובקורתי.

היאהאםהמקיריםשברובהפסיכואנליטיתההבנהבעקבותסכיזואידים.הםגבריםשיותרטענהיש●
יותרנשיםולכןלהיפרד,צריךהבןוממנהלהזדהותצריכההבתאתהאשרהעיקרית,המטפלת
הקשורותלהפרעותמועדיםוגבריםמזוכיזם),(דכאון,לאםיתרלקרבתהקשורותלהפרעותמועדות

בבידוד מאחרים (סכיזואידיות, פסיכופתיה).

שלסכיזואידידפוסלהתפתחותהואגםרלוונטיההורית,המעורבותדרגתרקולא,התוכן
אתהדגישוסכיזופרניםשלבמשפחותשצפומקצועאנשיהרבהונסיגה.התבדלותרחוק,

מזרזיםאלותקשורתשדפוסילהיותיכולבתקשורת.ומבלבליםסותריםמסריםשלהתפקיד
יכוליםישירים,לארגשייםמסריםכפול,קשרעםגדלהילדכללי.באופןסכיזואידיתדינמיקה

ירגישהאדםוכעס.בלבולשלנסבלותלאמרמותהעצמיעללהגןע"מלנסיגהלגרוםבקלות
חוסר תקווה באופן עמוק.
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העדר,הואהסכיזואידילמצבשגרםשמהדיווחיםישנםהורית,חודרנותשללתאוריהבנגוד
כצעדמובנתפנימהלנסיגההעדפתםולכןוניכור,בדידותלתחושהשגרמובילדותוהזנחהחסך

להמנע מלהיות נזקק.
אודותמנוגדיםניסוחיםשישנםהסכיזואידיתהתופעהאודותהפסיכואנליטיתלספרותאופייני
משהואם:הסכיזואידיתהתופעהעלביחדמשפיעיםהחסךוגםהפוגענותשגםיתכןהבעיה.

אמפתיה,וחוסרחודרנותדרךהיאההורותאתמרגישהואבההיחידהוהדרךומקופח,בודד
מצביםעל)1963(קאןמסעודשלמאמריוריחוק.–קרבהשלקונפליקטיולידוזהיתכן

cumulative“מצטברת""טראומהשלהשילובאתמדגישסכיזואידיים trauma”הנובעת
היתרבהזדהותשטבועההסמביוטית"ה"הומניפוטנציהואתאמהית,הגנהשלמכשלונות

החזקה של האם.

עלהגנהחוסרכדיעדנעדרות–רחוקלביןחודרניתיתרקרבתשהיא–קרבהביןנעההאםגם(כלומר,
הילד וצרכיו.)

העצמי הסכיזואידי

חברתיותבציפיותההתחשבותחוסרהינוסכיזואידיתאישיותאצלהבולטיםהאספקטיםאחד
יכולבולטבאופןהסכיזואידישלמדנו,כפיהנרציסטיתלאישיותדרמטיבניגודמוסכמות.

צייתנותכלפיו.אחריםשלההערכהועלוהתגובותאחריםעללושישלהשפעהאדישלהיות
הבדידותעםקשורלאאוקשורזהאםביןהסכיזואידיהגרעיןנגדהולכותוקונפורמיות

מגושמיםלהרגישנוטיםהםעצמם,אתבלהתאיםתועלתיותרואיםכשהםאפילוהמכאיבה.
עצמםמרגישיםהםרגילים,במפגשיםהשתתפותאומזויף,חברתיפטפוטכאשרוגםונבוכים,

מלאכותיים ומאולצים. העצמי הסכיזואידי תמיד עומד במרחק בטוח משאר האנשים.

נטיהסכיזואידים.אנשיםשלבוזמלאתלעיתיםאירונית,המנותקת,הגישהאודותכתבוהרבה
אותווחודרנישתלטןאחרשלהפלישהאתלהדוףמהצורךלנבועיכולהמבודדתלעליונותזו

שלסוגלראותניתןמאורגניםבלתיהכיסכיזופרנייםפציינטיםאצלאפילובעברו.חווה
לעגע"יעצמיתשלמותשלתחושהעללשמורעבורוהיחידההדרךשזוהימכוונתהתנגדות

התנהגות-נגדית""כללי”counter-etiquette“שלהנושאתחתקונבנציונלית.ציפיהלכל
Sass כלליבאופןשסכיזופרניםהראהתרבויותחוצה"מחקרזו:תופעהעלכותב),1992)

מקודשיםהכיחוקיםעלולעבורלחרוגנוטיםהקיצונית",ההתנגדותשלל"שבילנמשכים
וביפןדתיות,סנקציותלהפרמנסיםמיוחדבאופןהםדתית,המאודבניגריהכך,נתונה.בחברה

להעליב חברי משפחה"
באופןוהודףמרחיקהסכיזואידישהאדםלהניחהיאלמנהגיםההתנגדותאתלהביןאחתדרך

מתמיד מצב אשר בו הוא יהיה מוגדר ע"י אחרים מחשש שהוא ימחק ויהרס.

Balintבליעה.שלהאפשרותמאשרעבורםרעהכפחותמורגשתנטישהלכן, (1945(
נוראייםחללים–חבריים"מרחביםהפרובוקטיביתהכותרתעםהמפורסםבמאמרו
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Friendlyוריקים” Expanses – Horrid Empty Spaces”שוניםאופניםשנימתאר
theומנוגדים: philobatובבדידות,נחמהמחפשאשרמרחק)(אוהב–the ocnophil

הסכיזואידיהאדםעליה.לבכותכתףמחפשאחרים,אלנמשךלחץתחתאשרקרבה)(אוהב
ואנשיםמאחרלצפות,שאפשרכפיאוליהאולטימטיבי.הפילובטהראשון-הטיפוסהוא

(ולהמשךאליהםלמשוךנוטיםסכיזואידיםאנשיםלהם,ההפוכותהתכונותעםלאלונמשכים
יוצרתזונטיהההיסטריות.האישיויותכמו–חברותייםאקספרסיביים,חמים,אנשיםאל)

לעברקדימהנעסכיזואידיהלאהפרטנראישי,ביןמתחלפתורע"מבהםאשרקומייםמצבים
השני, ואלו הסכיזואיד נע אחורה, וחוזר חלילה.

אחריםלאנשיםלדאוגמאודיכוליםהםוקרים.אדישיםאנשיםשהםלומרנכוןלאיהיהזה
בפסיכותרפיהלקריירהנמשכיםאפילוחלקםהתגוננות.מרחבלעצמםלהשאירזקוקיםאבל
Wheelisאחרים.לטובתבטוחבאופןשלהםברגשותלהשתמשיכוליםהםבתוכהאשר

להיותוהזדמנותדרךשזוהיואמרכךעלכתבכסכיזואידעצמושהכיראנליטיקאי),1956)
עם אחרים באינטימיות אבל באופן בטוח מאחורי הספה.

הצורךאתמזיןבמשטר,מתנדיאחרילעקובשלוהתפקידבואשראחרים"של"חייםהסרטלגבור(דומה
שלו להיות מעורב בחיים אך ממרחק מאוד בטוח.)

שלסוגיותיצירתית.פעילותדרךעצמוהאדםע"ימוחזקהעצמיהערךהסכיזואידיתבדינמיקה
היכןעצמית.להערכההנוגעיםהענייניםבמרכזלהיותנוטותעצמיובטויפנימיתיושרה

ערךלהחזיקכדיהערצהמחפשהנרציסטאושלו,האישילכוחהוכחותמחפששהפסיכופט
צריךזהאשוראולםומיוחדותו.רגישותושלו,לאורגנליותאישוררוצההסכיזואידעצמי,
יצירתיים,למאמציםהגבוהיםהסטנדטיםובגללחיצונית,מוענקמאשריותרפנימי,להיות
אתלקחתיכוליםהםמחמירה.עצמיתבקורתבעליקרובותלעיתיםהםסכיזואידיםאנשים

הציפיה לאוטנטיות בצורה כל כך קיצונית עד כי הבידוד שלהם מובטח באופן זה.

Sass סמלייםהםסכיזואידייםתנאיםכיצדתארומודרניות)שגעוןעלכתב,1992)
המשתקפיםחברתית,מרגישותזמנינובניאנשיםשלוהניתוקהניכורלמודרניות.

ובקורתיות,פילוסופיהאנתרופולוגיה,ספרות,באומנות,בטוילידישבאבדהקונסטרוקטיביזם
שלעמדותבמיוחדמדגישסאסוהסכיזופרנית.הסכיזואידיתלחוויהמפחידדמיוןבהםיש

לבעיותיותרטבעיתגישהישבואשרעולםלעומתורציונליותיתר,מודעותניתוק,ניכור,
פרקטיות עם משמעות חברתית משותפת ונוכחות פיזית ממשית.

העברה והעברת-נגד עם מטופלים סכיזואידים.

סכיזואידיםשאנשיםלסגת,שלהםהנטיהבשלאינטואיביבאופןלהניחשאפשרלמרות
מעריכיםכןלמעשהפסיכואנליזה,אופסיכותרפיהכמואינטימייםכךכלממפגשיםיתרחקו

שלהמשמעתוכבוד.בהתחשבותבהםמטפליםכאשרהטיפוליבתהליךפעולהומשתפים
שלברוריםגבולותע"ישנוצרהבטוחהמרחקהמטופל,שללאג'נדהפונהבובאופןהמטפל
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עםמינייםאוחברתייםיחסיםנגדאתייםאיסוריםכספיים,סידוריםהזמן,(גבולותהטיפול
המטופלים) נראה שעוזרים להפחית את הפחדים של האדם הסכיזואידי מפני מעורבות.

מבליעהופחדיושר,רגישות,שלקומבינציהאותהעםלטפולנגשיםסכיזואידייםקליינטים
הקהילהמשארשלהםשהבידודמשוםעזרהיחפשוהםאחרים.בקשריםלהםהאופיינית
כמובבידוד,הקשורותמוגבלותמטרותלהםוישמאחראומדי,כואבנעשההאנושית
החסרונותלעיתיםחברתית.בפעילותמעורבלהיותאומלהפגשהעכבהעללהתגברהמשאלה

אוחרדתימצבאומדכאוןהקלהרוציםהםלהם;נהירהלאשלהםהאישיותשלהפסיכולוגים
שהם–מוצדקבד"כ–פחדעםלטיפוליגיעוהםאחריםבזמניםאחרת.סמפטומטיתנוירוזה

על סף שגעון.

שתיקותיתכנוואובדן.ריקנותולחושלשוןכבדלהיותיכולהואהטיפולשלהראשוןבשלב
מדוברכןאםאלאמכן,לאחראולםבטוח.הסטינגהיותאתיפניםהמטופלבהןאשרארוכות
אופימבנהעםבאנשיםמלטפליהנוהמטפליםרובפסיכוטי,אווורבלי,לאמאודבפציינט

הפנימי,עולמםתגובותאתלהביןמיטיביםמאודקרובותלעיתיםהםשמצופה,כפיסכיזואידי.
אובוזבהלה,יעוררלאשלהםהבטויבואשרמקוםלהםשישכךעלתודההכרתמלאיוהם

לגלוג.

עולמולתוךהדרךאתלמצואהואנגד,העברת–העברהלגביהמטפלשלהמרכזיהאתגר
ואנשיםמאחרחדירה.מפניחרדהמדייותרלעוררמבליהמטופלשלהסובייקטיבי
הואבואשרנגדי,ניתוקלתוךליפולקלומעורפל,מנותקתקשורתלסגנוןנסוגיםסכיזואידים

קשוריםעושיםשהםההעברה"מבחני"קרוב.אדםבןמאשריותרמענייןכיצורנראה
המבלבליםהמסריםאתלשאתומסוגלמספיקמהםאכפתלמטפלהאםלבדוקבמאמצים

חוששיםהםטבעי,באופןאותם.ולהביןלעזורלהמשיךנחושועדייןשלהם,והמרחיקים
מתבודדיםשלבקטגוריהאותםוישיםרגשיתבאופןמהםיסוגבחייהם,אחריםכמושהמטפל,

חסרי תקנה או תמהוני משעשע.

המסתייגים"מומחים"שלבדוגמאותגדושהסכיזואידיםמצביםלהביןהמאמציםהיסטורית
מכאבבטוחמרחקעלשומריםאבלהסכיזואידיתמהתופעהמוקסמיםהבודד,מהפציינט
משמעות,כחסרהסכיזואידיהאדםשלהוורבליזציהאתורואיםמייצגיםשהםאמוציונלי

הרווחתהפסיכיאטריתההתלהבותולפענח.לטרוחמכדי(אניגמטי)חידתימדיאוטריוויאלית
אתלקחתלאנטיהמוכרתגרסההיאסכיזואידיים,מצביםשלפסיכולוגילהסבר

הסובייקטיביות של האדם הסכיזואידי ברצינות.
למצביםוהנוירולוגיותהביוכימיותהתרומותאתלהביןמאמציםטען,)1992(סאסשכפי

החוויהשלהמשמעותאתלחקורהצורךאתלמיותרהופכיםאינםוסכיזופרניםסכיזואידים
הסכיזואידית אצל המטופל.

Laing(1965(בספרוThe Devided Self,סכיזופרניתלאשהמחודשתהערכהעושה
קבלולקרפלין,מובנותבלתיהיואשרהפציינטיתשלהמיליםקרפלין.אמילע"ישרואינה

.לנגמשמעות דרך הפרספקטיבה האמפתית של של
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מתוך ויקיפידיה:
ספרו.פסיכיאטריהאנטיהתנועתמראשיסקוטיאקזיסטנציאליסט,פסיכיאטר),1927-1989(לאינגרונאלד

של לאינג "האני החצוי" הוא ממבשרי הגל של האנטי פסיכיאטריה. לאינג כותב במבוא לספרו:
במיוחדלתארכלל...איןבדרךהבריותשסבורותממהיותרכפסיכוטייםשאובחנואדםבנילהבין"ניתן

הווויתומלואשלהקשרבתוךחוויתיומכלולאתלהעריךאלאהאדםשלחוויתושלמסוימיםאובייקטים
בתוך העולם".

ברורים,ושאינםמובניםלאקלינייםמקרים11שלתיאורםמובאוהמשפחה"הדעתשפיות"טירוףבספרו
ככלומובניםכברוריםנצפיםהםואזמשפחתי,התוךבהקשרםורקאךותקשורתייםלמובניםהופכיםואשר

תגובה בריאה ותקינה אחרת.

Karon & VandenBos שלמקריםמציגיםבסכיזופרנים""פסיכותרפיהבספרם)1981)
כ-ולהגדירםאותםלפספסהיהאפשרושבקלותטיפולית,עזרהשקבלומטופלים

“management’ projectsאותם.להביןרצולאאותורגלושלאקלינאיםע"י

–הסכיזואידיםהאנשיםרוב–פסיכוטימשברשלבסכנהאינםאשרסכיזואידיםאנשים
סכיזופרניםמאשרשלהםבמטפליםהגנתיוניתוקהבנהחוסרפחותהרבהמעוררים

לטפלצורךישקיצונית.פחותבדרגהרקנדרשות,טפוליותמיומנויותאותןאבלמאושפזים.
משמעותבעלתהינהלאחרים,מוזרההיאאםאפילושלו,הפנימיתהחוויהכאילובפציינט

לזכורצריךהמטפלאחר.אדםעםמאיימתלאלאינטימיותבסיסלהוותויכולהמובנת
עבירבלתימחסוםולא,בהלטפלשאפשרהגנההינההסכיזואידיהפונהשלשההתבלות

אתלהאיץאוכמוקאונטרטרנספרנציאלייםמפתוייםלהמנעיכולהקלינאיאםלקשר.
המטופל לקרבה בטרם עת, או להסתייג ולהתרחק, אזי אפשר שתצמח ברית טיפולית חזקה.

שלנסיונהפיעלנוספים.רגשייםסיבוכיםלהופיעיכוליםהתייצבוהטפולייםשהיחסיםלאחר
וחוסרשלחולשהבתחושהמשתקפתהסכיזואידיהאדםשלהסובייקטיביתהשבירותהמחברת,

שניאתלבלועיכוליםומכלההרסניחיצוניעולםשלופנטזיותדימוייםהמטפל.שלאונים
יכוליםמשותפתועליונותהומניפוטנציהשלנגדייםדימוייםהטיפולי.בתהליךהמשתתפים

נהדר,כמיוחד,הפציינטשלרומנטיותתפיסותעולם").ניצורביחד("אנחנוכןגםלהופיע
לגישהמקבילבתהליךאוליהמטפל,בתגובותלשלוטיכוליםמוערךלאחכםאומובןלאגאון

של הורה עם מעורבות יתר אשר מדמיין גדולה לילדו המיוחד.

יישומים טיפוליים באבחנה של אישיות סכיזואידית

שלולרמה,אוטנטיותשללדרגהפתוחלהיותחייבסכיזואידיפציינטעםשעובדהמטפל
אחרים.אופיסוגיבעלימטופליםעםעבודהשלשניםהרבהאחרישנוצרתרגשיתמודעות

יעברועצמםשהםבליהמטופלים,סוגירובעםמצליחיםאשרמטפליםהרבהמכירההמחברת

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A7%D7%96%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
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להגיביכוליםשהםבעצמם,סכיזואידיםהםכןאםאלאספק,מטילהאךאישית,אנליזה
ביעילות לפציינטים סכיזואידים מבלי חשיפה טיפולית נרחבת לעומקים הפנימיים שלהם.

חזקיםנטישהמפנישלהםשהפחדיםכאלודפרסיביים,קויםישנםהמטפליםולרובמאחר
לעזור.רוציםלהםלאנשיםלהתקרבמנסיםטבעיבאופןהםבליעה,מפנימהפחדיםיותר

פעםשלהמדריךקשה.לעיתיםהיארגשיבמרחבהסכיזואידיהמטופלשללצורךאמפתיה
סודהצריךזהאדם":סכיזואידילפציינטלהגיעמדיהחודרנייםמאמציהעללההעיר

Hammerדלעת".בעוגתאותולהאכילמנסהואתלשתיה, Emmanuel אתציין)1968)
לאשהמטפלמילוליתלאהבטחהלתתזהובאופןאחורההכסאאתלהזיזפשוטשלהיעילות

יחדור, ימהר ישתלט או יחנוק.

מחודרנות.הפציינטשלהפחדעלמפרושיםלהימנעישהטיפולשלהראשוניםבשלבים
שמסוגללמהמעברהמטופלאתלדחוףמאמץאבלבברכה,יתקבלופשוטותותגובותהערות

לבטא יערערו את שלוותו או יגרמו לעוינות, ויגבירו את הנטייה לסגת פנימה לתוך עצמו.
Susan Deri ובדימוייםבמיליםהמטופלדברינסוחשלהחשיבותאתהדגישה)1968)

Hammerפנימיותו.חוזקואתשלוהמציאותתחושתאתלחזקבמטרההשתמששהמטופל
כמולהרגישלושתתןבדרךלמטופלהתייחסותאובחינהחקירה,כנגדמזהיר)1990)

"מקרה".

לגביומבהירהישירהפרשנותסכיזואידיים.באנשיםיעילמטפולחשובחלקהואנרמול
האנשיםרובגבוה,בתפקודהםכאשרגםמובנים.שהםהרגשהלהםתיתןשלהםהקשיים

רוציםהםלאחרים.מובניםובלתימשובשיםהםבסיסישבאופןמכךמודאגיםהסכיזואידים
פתוחיםלגמרייהיושאםחוששיםהםאבללהם,שחשוביםאנשיםע"ילגמרימוכריםלהיות

אודות חייהם הפנימיים הם יחשפו כחריגים.

להםשישלהשפעהאדישיםאינםתפיסותיהםשלבעליונותשבטוחיםסכיזואידיםאותםאפילו
על הרחקת האחרים. על ידי כך שהמטפל

להתקבלשלההתנסותאתלהפניםלויעזורהואמובן,הפנימישעולמולהרגישלסכיזואידיתן
בלי להתבקש להיכנע לאג'נדה של אדם אחר.

נכשליםאחריםאנשיםכאשרשגםכךמצטברת,עצמיתהערכהמספיקלוישדבר,שלבסופו
אתמשקףאלאשלומהמוזרותנובעאינושהקושילהעריךיכולהמטופלאותו,להבין

הקלההיאכפתולוגיהולאככשרוןהדמיוןעושרשלמחדשההבנייהאחרים.שלהמיגבלות
עמוקה לאדם הסכיזואידי, אשר תגובותיהם הרגשיות לא קבלו אישור במהלך חייהם .

במקורותשמושהינהבחשיבותממעיטאובולענילהיותמבליאישורלהםלתתאחרתדרך
ספרותיים או אומנותיים כדי לגלות הבנה לקשייו.

Robbins(1988,(החלקאתמתארהפסיכולוגית,הדינמיקהעללשבחראויבאופןבדברו
הראשון של האנליזה של עצמו כך:
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ואיךלומרמהלגבימועטהתחושהליהיתהבהןאשרארוכותשתיקותהיוכאשר
נטשלאשליהאנליטיקאיהמזללמרבהחיי,שללהסטוריהביחסרגשותיעללספר
שלבצורהכילד]קראולא[מעולםשינה"לפני"סיפוריםליהציעהואלעיתיםאותי.

המפוזריםהמללללחוטיכלשהירלוונטיותלהםשהיתהוסרטיםספרות,מחזות,
הללו,האזכוריםדרךהתעוררהשליהסקרנותבטיפול.לושהצגתיוהתמונות

מקורותנעשווקפקאאיבסן,דוסטויבסקישלסיפוריםאותם.לקרואלעצמיורשמתי
ספרות,הפנימיות.חוויותיאתוהבהירשקףאשרעשירסמבולילחומרחשובים
הכילבטא.ניסיתישאנילמהסימבוליתצורהלתתיכוליםאומנות,יותרומאוחר

חשוב, שחומר זה סיפק אמצעים בעלי משמעות לשתוף רגשי עם האנליטיקאי.

בעבודהזהתחוםופתחויצירתיתבאומנותלטיפולמאודתרמו)1980.(ושותרובינס
הפסיכואנליטית , דבר חשוב במיוחד עבור סכיזואידים.

יציבהקשרכאשר–סכיזואידייםפציינטיםשלהטיפוללהתקדמותביותרהנפוץהמכשול
משתמשים–פקעת(גולם,קוקוןליצורהצדדיםשנישלהנטיההיא–ממשיכההבנהעלוהעבודה

אתאחדמביניםהםבואשררגשי,סגור)פנימיעולםעצמו,בתוךשנמצאמשהולתארכדיבמילה
השני בצורה מושלמת, ומצפים לפגישות הטיפוליות כהפוגה מהעולם הדורשני.

לנסותקנוניה,רצוןבאיעושיםאמפתייםמטפליםאתהאשרנטיה,ישסכיזואידיםלאנשים
לחדרמחוץחייהםאתומשפרכמאפשרמאשריותרל-,כתחליףהטיפוליהקשראתולהפוך

עשירותתובנותמפתחשהמטופלשלמרותיבחיןשהמטפלעדרבזמןלעבורהטיפול.יכול
מיניקשרמפתחאואנשיםפוגשלאאקטיבי,באופןבחוץמתפקדאינוהואפגישה,בכלכמעט

או עולה על פרויקט יצירתי.

בטיפולמשמעותיאתגרהינהבחוץהעולםאתכמייצגהמטפלעםואינטימיבטוחקשרהשגת
קשריםיצירתלשםאליוהגיעהמטופלשמחד,הדילמהבפניעומדהמטפלסכיזואידי.בפונה

שאינוכךעללמטופלתזכורתשכלמביןהואומאידךאינטימיותפקודיותרטוביםחברתיים
המטופלשלהצורךכלפיאמפתיתולאבקורתיתכחודרנית,להתקבליכולההמטרהאתמגשים

כוחכמהעדהמטופלשלההערכהאתלהעמיקיכולואפילולטיפולניתןהזההמתחבמרחב.
יש לקונפליקט בין התשוקה לקרבה והפחד ממנה.

כ"אדםולהראותלפעולירצהשהמטפללכךשישהחשיבותאתהדגיש)1988(רובינס
אמיתייםשיחסיםכךעלהרבהמדוברהאחרונותבשניםלהעברה.כאובייקטרקולאאמיתי"

יחסישלשפעלוישאשרהסכיזואידילאדםבמיוחדרלוונטיוזההעברה,יחסילצדמתקיימים
as“"כאילו" if”,תומךכאדם:המטפלמצדאקטיביתהשתתפותשללתחושהזקוקוהוא
שלו,בהסטוריההיהלאשלמטופל,דברבהומוראומשחקיבאופןמגיבליחסים,שישבסכנות

רגשיתמהתקשרותלהמנעאולהתחבאשלוהנטיהנגדשפועלתעמדהעםלמטופלומגיב
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מוסתרותשאינןרקלאההעברהשתגובותלראותאפשרסכיזואידים,אנשיםעםלאחרים.
בעזרת סגנון תרפואיטי רגיש, אלא שהן אפילו יותר נגישות לפרוש.


