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וקומפולסיביותאובססיביותאישיויות`:13פרק

(תרגום, תוספות והבהרות ע"י חוה ינאי-מלאך)

חשיבהסביבמאורגנתאישיותם,מערביתהטכנולוגיתבחברהאנשיםהרבה
)thinking(עשיה)וdoing(.אנושית,עשיהדרךבקדמהוהאמונההשכלשלהאידיאליזציה

הקולקטיבית.הפסיכולוגיהלתוךמחלחליםעדייןהחושבת,הנאורותשלהיכרסימןהיואשר
מדעיתרציונליותמעריכותהשלישי,ולעולםאסיאתיותלחברותבניגודמערביותציביליזציות

הלוגיותליכולותגבוההכיערךמייחסיםלכן,אנשיםהרבהאחרות.תכונותפניעלומעשיות
החשיבהמיכולתהגאווהותחושתההנאהפרקטיות.בעיותלפתורשלהםוליכולותשלהם

שלהמסובכותהתוצאותעלחושביםבקושיאנחנוכיעדנורמטיביתכךכלהיאוהעשיה
הערכת יתר של פעילויות אלו.

לגבידיספרופורציהוקיימתפסיכולוגי,באופןמישהודוחפיםעשיהוגםחשיבהגםכאשר
ועודמאומנויות,להנותבהקיץ,לחלוםלשחק,להקשיב,אינטואיציה,להפעיללחוש,,להרגיש
אישיותבמבנהשמדוברנראהאזיאינסרומנטליות,אורציונליותע"ימונחיםשפחותדברים

אובססיבי קומפולסיבי. הרבה אנשים פרודוקטיביים נמצאים בקטגוריה זו.
מישהובדומה,ופעולה;הגיוןדרךמופעלחוקייםטיעוניםולפתחלבנותשאוהבמשפטן

האנשיםביןסביבתית.בפוליטיקהממעורבותעצמיתהערכהושואבבאקולוגיההמתעניין
כהפרעתDSMהפיעללאבחנםשניתןכדיעדריגידי,–נוקשהבאופןמאורגניםאשר

ועשיה,חשיבהשלגבוההרמהמשלביםגםמהםהרבהקומפולסיבית-אובססיביתאישיות
הם,Aמסוגואישיות,workaholicלעבודה"ה"מכוריםהגנתי.באופןקרובותלעיתים

וריאציות של אובססיביות קומפולסיביות.

כמומקצועולהיפך.לעשיה,אדישיםהםאולםבחשיבהעסוקיםמאודשהםאנשיםישנם
הנאהמקבליםהםקומפולסיבי;לאאבלאובססיביאופיבעלהואלעיתיםפילוסופיה

שנמשכיםאנשיםשלהם.הרעיונותאתליישםלחץחשיםואינםהרוחניתמהעשיהוערך-עצמי
לנגרות או לראית חשבון הם לעיתים בעלי סגנון קומפולסיבי אך לא אובססיבי;

פיתוחמעטעםלעיתיםפרטים,הרבהעםמסוימותמשימותשסיימוסיפוקשואביםהם
מחשבותבשללטיפולמגיעיםקומפולסיבייםלטקסיםנטיהללאמהאנשיםחלקקוגניטיבי.

אינטרוסיביות, וכמה מגיעים עם התלונה ההפוכה.
הסימפטומיםביןקשרשישפרוידיאניתחשיבהשנותמאהאחרירגיליםכךכלואנומאחר

שהןהעובדהאתלהחמיץקליחד,התופעותשתיאתושמיםלקומפולסיביים,האובססיביים
נפרדות באופן קונספטואלי ולפעמים גם קליני.

באותווקומפולסיביותאובססיביותאישיויותלשיםהמוסכמהאתלהמשיךהחליטההמחברת
שלאנליטיותשחקירותמשוםוהןאדם,אותואצליחדמופיעותהןשלעיתיםכךבשלהןפרק,

זהומסויםשבמובןיבחינוהקוראיםבשתיהן.הדינמיקהאותהאתמגלותהתופעהמקורות
רצויות)לאתמידיות,מחשבות(שאובססיותלזכורגםחשובאופי.שלבהקשרמלאכותיזיווג
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אלואצלרקולאאחדכלאצללהופיעיכולותרצויים)לאקבועיםמעשים(וקומפולסיות
אוחודרניותממחשבותסובליםוקומפולסיבייםהאובססיבייםכללאלבסוף,המאובחנים.

שסגנוןמשוםקומפלסיבכאובססיבאליהםמתייחסיםאנוכפייתיים.במעשיםעסוקים
האובססיבייםלסמפטומיםשגורמותהגנותאותןע"ימאופייןשלהםההתמודדות

,Nagera(קומפולסיביים 1976.(

ונפוץ."קלאסי"נוירוטילארגוןונחשברבזמןבמשךהוכרקומפולסיביאובססיביאופי
Salzman קומפולסיביתאובססיביתפסיכולוגיהאודותמוקדמותתצפיותכךסיכם),1980)

:

אחריםקמצניים;עקשניים,כשיטתיים,פרוידע"יתוארואובססיבייםאופימבני
מדוייקים,פרפקציוניסטים,שיטתיים,כעקשניים,אותםתארו

מורטיולויכוחיםלאינלקטואליזםונוטיםחסכניים-מקמצים,קפדניים-דקדקניים,
Pierreשערות. Janetמתקשיםגמישים,לאכנוקשים,אלואנשיםמתאר
ומתעקשיםומשמעת,סדראוהביקיצוני,באופןמצפונייםעצמם,להתאים

הםעליהם,לסמוךאפשרכלליבאופןמכשולים.לנוכחגםנלאהבלתיבאופן
מדויקים,מעשיים,הםאתיים.וערכיםגבוהיםסטנדרטיםובעליאמינים

איפיוניםקיצוניות,דרישותאולחץבמצביהמוסריות.בדרישותיהםומחמירים
אישיותיים אלו לקפוא אל תוך התנהגות סמפטומטית שתהפוך לטקסית.

החשיבהבשלחיות"כ"מכונותאותםתאר)1933(רייךוילהלםשגםהוסיףהוא
בעליכנציגיםלהחשביכוליםבוברמרטיןארנדט,חנהכמואנשיםשלהם.הנוקשה
שלוהאובססיביותאשרצ'פמןמרקבעודזו,דיאגנוסטיתקבוצהשלגבוהתפקוד

שלהפסיכוטיבקצהנמצאבחייולהתנקשלקומפולסיהאותוהובילהלנוןג'וןלגבי
אובססיבית קומפולסיבית.הקשת ה

דחף, אפקט ומזג באישיות אובססיבית קומפולסיבית

הטבעת)(בפירקטליתרגישותקומפולסיביםאובססיביםשלאנשיםהאמין)1908(פרויד
נחוצהזושהנחהסבוריםאינםזמנינובניאנליטיקאיםבינקותם.ומולדתפיזיולוגיתגבוהה,

העולםאתיצבעו"אנאליות"שסוגיותיסכימורובםאבלאובססיביות,דינמיקותלהסבירכדי
האנאליההתפתחותיבשלבקבעוןעלפרוידשלהדגשאובססיביים.אנשיםשלמודעהלא
זו,תקופהבמהלךמאורגניםשהםכפיהאגרסיבייםהדחפיםעלבמיוחדשנים),3ח.-18(בין

היה חדשני, מקורי והרבה פחות מוזר מאשר למתנגדי-לועגי הפסיכואנליזה.

אובססיביתאישיותעםאנשיםאצליחדשחוברותאופייניותתכונותשלבשםפרויד,ראשית
הבעיותהינם–(עצירות)לעיכובנטיהדייקנות,עםעניניםעקשנות,נקיון,–קומפולסיבית
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בדימוייםשמושמצאהואשנית.toilet-trainingלשירותיםהאימוןשלבסצינההעקריות
קומפולסיבים.אובססיביםפציינטיםשלובפנטזיותבזכרונותבחלומות,בשפה,אנאליים
נדחפווקומפולסיותאובססיותבשלטפלבהםשאנשיםקליניתהוכחהלוהיתה,שלישית

בטרם זמן או בגסות לשליטה במעיים או באוירה של מעורבות יתר הורית.

הסמכותיתהעצהלכןח.18גיללפנימבשילאיננוהטבעתפיששרירלצייןחשוב(
השנהבמהלךהגמילהאתלהתחיל20ה-המאהבתחילתלהוריםשנתנה

תהליךוהפכהההוריתהחריצותבשםכפייהיצרההיאאסון.היתההראשונה
שלזהבעידןהפופולריותעלנחשובאםוכפייה.כוחלמאבקישליטהשלמיטיב
רציונליזציהשקבלהביותרטראומטיתפרוצדורהצעירים,לילדיםחוקניםעשיית
הריצהשלהסדיסטיותמהתוצאותלהתרשםשלאנוכללאה"הגיינה",בשם

התרבותית אל עבר השליטה האנלית הבלתי בשלה.)

אמפיריים,מחקריםע"ישנתמכולאובססיביות,אנאליותביןקישוריםהרבהנעשו
סוגיותוביןקומפולסיביאובססיבייתרעסוקביןהקשרשמעידיםקלינייםדיווחיםוכן

אנאליות של לכלוך, זמן וכסף.
מתענייניםפחותאמריקאיםתאורטיקאיםסיבה,שהיאשמאיזומציינתהמחברת

בשנים האחרונות בשלב האנאלי בהשוואה לאנליטיקאים הצרפתיים.

לוותרצריךהילדשבההראשונההסיטואציהאתהכיללנקיוןשהאימוןסברפרויד
במידהוהילדהאחראיהמבוגרחברתית.מקובלותלטובתלוטבעימשהועל

בואשרכוחלמאבקלהיכנסיכוליםנוקשהבאופןאומדימוקדםנעשהוהאימון
גורמתתזמון,לפילבצעונדרשנשפט,נשלט,היותושלהחוויהלהפסיד.נידוןהילד

הילדכיעד,צואההפרשתסביבלעיתיםאגרסיביות,ופנטזיותכעסשללרגשות
בשליטה,להרגישהצורךבעצמו.בושהומלאמלוכלך,סדיסטי,רע,שהואמרגיש
עםולהתפסמלוכלךיציב,בלתישליטה,חוסרלחושולאוהגיונינקימדויק,להיות

שלהסוגהעצמי.והערךהזהותעללשמירהחשובנעשהובושה,כעסכמורגשות
נוקשהאתיתברגישותביטוילידיבאכלום,לאאוהכלשלנוקשהסופר-אגו

הטבעת".פישריר"מוסריותבאירוניה)1925(פרנציכינהשאותה

(עלזעםהואוקומפולסיביםאובססיביםאנשיםשלהבסיסיהרגשיהקונפליקט
מטפליםשמדהיםמהאבלומוענש),מגונה(להיותפחדלעומתנשלטים)היותם

רציונליזציה.עובראואפשרילאמודחק,מושתק,שהאפקטאתםשעובדים
ישמטפללכלאותם.לבטאכדיולארגשותלהסתירכדיבמיליםמשתמשים

מןיוצא.חשבמהעלמשיבוהמטופלהרגישמהמטופלששואלבכךהתנסות
האדם:rageבזעםקשורהזובקבוצהרגשהסתרתשללדפוסחשובהכלל

התמרמרותהגיוני.והואהצדקהלווישבמידהכעסלקבליכולהאובססיבי
מהמקבללאמישהוכילכעוסאבלמוערצת;ואפילונסבלתהיאצדקבאישמקורה

רציונלילאכעסשלהנוכחותאתיחושולעיתיםמטפליםמתקבל.אינושרוצה
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באופןבכךלהכיריכולשהואלמרותזאתיסתירהאובססיביהמטופלאבלנורמלי,
להפריעאוהשלישית,בפעםהצ'קאת(לשכוחמסוימיםהתנהגותשאופנישכלי

למטפל באמצע המשפט) יכול לבטא עמדה פסיבית-אגרסיבית או עוינות.
ציפיותלהםישרגש.חוסרשלהכלליתבתמונההכללמןיוצאהיאגםבושה

לעמודלאנבוכיםמרגישיםהםואזהמטפל,עלשמושלכותלעצמם,גבוהות
רגשותשלבצורהלפחותמודעת,היאכלליבאופןהבושהעצמם.שלבסטנדרטים

אותהולחקוראליהלהתייחסאפשרבעדינות,בהמטפליםואםמתונים,צער
בטיפול בלי המחאה וההכחשה שבד"כ מעוררים שאלות אודות רגשות אחרים.

תהליכי הגנה והסתגלות באישיות האובססיבית והקומפולסיבית

.isolation-בידודהיאאובססיביםאנשיםאצלהדומיננטיתהמארגנתההגנה
ואשרכפייתיתלנוירוזהבעיקראופייניהגנהמנגנוןהואבידודהפסיכואנליזה",שלהמילים"אוצרמתוך

שלהוויתושארועםאחרותמחשבותעםשלהםהקשריםאתהמנתקהתנהגותאומחשבהבבידודהואמהותו
הסובייקט. בין שיטות הבידוד ניתן להזכיר הפסקות במהלך החשיבה, ניסוחים תבניתיים, טקסים.

.undoing-הנעשהביטולהיאהעיקריתההגנהקומפולסיביםאנשיםאצלואילו
התרחשותםאתלבטלהסובייקטמנסהשבאמצעותופסיכולוגימנגנוןהואהנעשהביטול"אוצר...."מתוך
מחשבהבעליבהתנהגותאובמחשבהכךלשםמשתמשהואומעשים;מחוותדיבוריםמחשבות,שלבעבר

הפוכה. מדובר בכפייה בעלת צביון "מאגי" האופיינית במיוחד לנוירוזה הכפייתית.

אנשיםההגנות.בשתימשתמשיםקומפולסיביםוגםאובססיביםגםשהםואילו
הםשלה;הקיצוניתבצורהבבידודמשתמשיםלאגבוהבתפקודאובססיבים

רציונליזציה,כמו:מהשכלהרגשהפרדתשליותרבוגרותגרסאותמעדיפים
נשעניםזוקליניתבקבוצהאנשיםלבסוף,.אינטלקטואליזציהמידור,מורליזציה,

reactionתגובהתצורתעלמאוד formation.כתוספתאבלמובהקפחות
,displacementהתקהבמשתמשיםאובססיביםאנשיםהםהאחריםלמנגנונים

וכך"לגיטימית",למטרההמקורימהמוצאסטיהע"יבהןבנסיבותכעס,שלבמיוחד
הם יכולים לחוות רגש כזה ללא בושה.

הגנות קוגניטיביות נגד דחפים, רגשות ומשאלות

להעבירנוטיםהםושכלתנות.קוגניציההמידהעליתרמעריכיםאובססיביםאנשים
ארגון,חוסרשליטה,אובדןחולשה,ילדותיות,עםשמתקשרנחותלתחוםרגשות
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בעליהםפנטזיותפיזיות,תחושותרגשות,בהםאשרבמצבים,זאתלאורולכלוך.
תפקיד לגיטימי, האובססיבים

הלוויתעלפוסקבלתיבאופןתחשובאשרהאלמנהמשמעותית.נחיתותיחושו
מטורף,לעסקהאבלכלאתותהפוךהעליונהשפתהאתבנוקשותותחזיקבעלה,
אנשיםנחמה.להלהציעלאחריםתאפשרלאוגםהאבלאתבלעבדתכשל

בעובדיםופוגעיםוהפסקה,שחרורמעצמםמונעיםניהוליותבעמדותאובססיבים
שלהם דרך כך שהופכים את ההנעה קדימה לחוק של החברה.

פורמליםבתפקידיםיעיליםמאודקרובותלעיתיםהםאובססיביאופיעםאנשים
שהםלמרותוקרבה.אינטימיותצריךבהםאשרבתפקידיםמתקשיםאבלציבוריים
בושהלהרגישמבליהרךהחלקאתלבטאמתקשיםהםאהבה,לקשרימסוגלים
לאינטראקציותשליליותאינטראקציותלהפוךיכוליםהםמכךכתוצאהוחרדה;

הםכאשרשניבגוףלדבורלעבורנוטיםהםבכללוגםבטיפולמעיקות.שכלתניות
חסרנרגישאתהטוב,"נוהאדמה."ברעידתהרגשת("איךרגשותמתארים
רציונלינתוחשלמבטמנקודתאנושיתפעילותלכללהתייחסאפשראיאונים").
אשתועםהמיןיחסיאודותלשאלתיאינטייקעשיתילואשראדםבעיות.ופתרון

ענה באופן נחרץ "אני עושה את העבודה".

נוקשותבכזובבידודישתמשווהפסיכוטיהגבוליבטווחאובססיביארגוןעםאנשים
שלאככזההסכיזואידיהאדםשלנכונההלאהתפיסהסכיזואידים.יראוכיעד

נעשואשררגרסיביים,אובססיביםבאנשיםהתצפיותעלעלומבוססתיתכןמרגיש
רובוטים ומגושמים, בשל התהום העמוקה בין מה הם מרגישים ומה הם חושבים.

הואהמרכזיהפיצולהנרציססטשאצלכהעדשלמדנוממה–גסיםבקויםאומנם–לומרשאפשרחושבתאני
ואצלהחיצוני;העולםלביןהפנימיהעולםביןהואהפיצולהסכיזואידאצלשחור-לבן;לרע,טובבין

האובססיבי הפיצול בין השכל לרגש; בין החשיבה ליכולת להרגיש.
מיניכללעצמהמוצאתהנפשהגנתיים""ארגוניםשלשונותצורותהןשאלולזכורחשובהמקריםבכל

אופנים – תלוי כנראה בשלב הפגיעה – להתגונן מפני פגיעות נוספות.

הפאראנויה;גבולעלנמצאיםחמורהאובססיביתהפרעהעםאחריםאנשים
תרופותשהיולפניגדול.כךכלאיננודלוזיהוביןקיצוניתאובססיהביןהמרחק

אובססיביאדםביןמבדלתאבחנהלעשותשהיתההיחידההדרךפסיכוטיות,אנטי
היתהפאראנואידיתסכיזופרניהוביןקיצוניתנוקשותעםפסיכוטילאקומפולסיבי

יתחילהסכיזופרנילהרגע.ויכולבטוחהואשעכשיולוולומרמוגןבחדראותולשים
עסוקיהיהקומפולסיביהאובססיביבעודהפאראנואידיות,הדלוזיותעללדבר

בנקיון החדר.

הגנות התנהגותיות נגד דחפים, משאלות ורגשות
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הקומפולסיביותשלהעיקריההגנהמנגנוןהינוundoingהנעשה-ביטול
פעולותבעזרתקומפולסיבייםאנשיםוקומפולסיביים.אובססיבייםבסמפטומים

הגנהאוכפרהשלהיאמודעלאבאופןכךשלהמשמעותכיביטול,שעושות
שימושאכילת-יתר,שתיית-יתר,כמופוגעניותקומפולסיביותהתנהגויותמאגית.
קומפולסיבילארגוןאופיינייםיותרוסקסואליזציהמחנויות,גניבההימורים,בסמים,

ברמות גבוליות ופסיכוטיות, למרות שאינם בלתי מוכרות ברמה הנוירוטית.
שובעצמהעלחוזרתמסוימתשפעולהבכךמאיפולסיביותשונההקומפולסיביות

מביטוישוניםגםקומפולסיבייםמעשיםמסלימה.היאולעיתיםסגנוןבאותוושוב
acting–בפעולה out,בחוויותלשלוטהצורךידיעלמונעיםכךכלואינםמאחר

עבר לא מעובדות דרך יצירתם מחדש.

כבראנחנוכאשרבצלחתהאוכלאתלסייםלכולנו.מוכרתקומפולסיביתפעילות
אפילובנושפגעמשהולבקרלבחינה,ללמודבמקוםהביתאתלנקותרעבים,לא

עוד"רקלזרוקלאויב,אותויהפוךרקאועליוישפיעלאשזהיודעיםאנחנוכאשר
מישהו,שלהקומפולסיביםהדפוסיםיהיושלאמהההימורים.למכונהמטבעאחד"

גדול.להיותיכוללעשותשהגיונימהוביןלעשותמוכרחשמרגישמהביןההבדל
אותןשהופךמהמזיקות;אומועילותלהיותיכולותקומפולסיביותפעילויות

בוודאיהיתהנייטינגלפלורנסהדחף.אלאשלהןההרסנותלאזהקומפולסיביות
בשללטפולרחוקותלעיתיםבאיםאנשיםקומפולסיבי.באופןעוזרתמאוד

החלקעםבאיםכןהםאבללהם,עוזרתהיאעודכלשלהםהקומפולסיביות
למטפליםלסייעיכולהקומפולסיבית,מאורגניםאלושפציינטיםהידיעההבעייתי.

לעזור להם לגבי מה הם מחפשים לעשות בטפול.

רחיצתפשע.עשייתאילגבימודעתלאמשמעותבעליהינםקומפולסיבייםמעשים
הזו,הדינמיקהשלמפורסמתספרותיתדוגמאהיאמקבת""ליידישלהידיים
האדםשלהפשעיםהמקריםברובלמעשה.בוצעגםהפשעהזהשבמקרהלמרות

נשואהאונקולוגיתשלה,מהפציינטיותאחדבפנטזיה.בעיקרקיימיםהקומפולסיבי
הדחףמולאוניםחסרתחשהלפה,מפהמועבראיננושאיידסטובמאודשידעה
אפילורומן.לנהלהתפתתהאתוגברעםשהתנשקהאחריבדיקהלעשות

היושבמקורלמצואאפשראשמה,מתחושתמשוחררותגלוישבאופןקומפולסיות
באופןהאוכלצלחתאתמנקיםאשרהאנשיםרובלמשלאשמה;מייצרייחסיםשם

"ישכאשרלאכולרצולאכילדיםכאשראשמהלהרגישלהםנגרםקומפולסיבי,
רעב בעולם".

הומניפוטנטית.שליטהעלמודעותלאפנטזיותמסגירהקומפולסיביתהתנהגות
בהםלשלוטשישפשעיםלגביבהנחהיתרלעיסוקמתייחסתזודינמיקה

בואשרהשלבלפנישמקורןמאמונותנובעלבטלשהצורךכמובהחלטיות,
שהןמסוכנות,שלישהפנטזיותחושבאניאםמובחנים.היוומעשיםמחשבות

בקוגניציהדומה.נגדיכוחעםאותןלרסןאנסהאניכוחנייםלמעשיםאקוויבלנטיות
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שקורהומההעולם,מרכזהואהעצמיפרימרי),חשיבה(תהליךהפרה-רציונלית
מבצעאשרהבייסבולשחקןהגורל.מקרהולאעצמו,שלהפעילותשלתוצאההוא

מחוץמשהושוכחהואאםחרדהחשאשרהכומרמשחק,כללפניריטואל
חושביםאלוכל–לבי"חמזוודהאורזתושובאורזתאשרההרההאשהלתפילה,

אתיעשורקאםלשליטהניתןשלאבמהלשלוטיכוליםשהםמסוימתבמידה
הדבר הנכון.

Reaction–תגובהתצורת Formation

הינןקומפוליסיביםאנשיםאצלושקדנותחסכנותאנינות,שמצפוניות,האמיןפרויד
ומרדנות,מופקרותבזבזנות,בלגן,אחריות,לחוסרמשאלותכנגדתגובהתצורת

וקומפולסיביםאובססיביםמטופליםשליתרהאחריותסגנוןבתוךלהבחיןושאפשר
האובססיביהאדםשלהתמידיתהרציונליותנלחמים.הםנגדןאשרבנטיותברמז

אשרמאגיתוחשיבהתפלותאמונותשלתגובהתצורתלהיותיכולהלמשל,
למרותלנהוגשמתעקשהאדםלמגר.לגמרימצליחותלאהאובססיביותההגנות

ולאינהגשהואבכךרקתלויהתאונהשמניעתהאמונהאתמסגירמותששהוא
הואשליטה,הרבהכךכלעלבהתעקשותמזל.וקצתערנייותרנהגשלבשילוב

בעצם חסר שליטה.

אמביבלנציה.לשאתהיכולתנגדכהגנהתגובהתצורתעלדברההיא6בפרק
שלהםהקבעוןאתלראותמדהיםוקומפולסיביםאובססיביםאנשיםעםבעבודה

סדרועצלות,יוזמהוהתמרדות,פעולהשתוףביןהקונפליקט,שלהצדדיםבשני
אחתמגירהישקומפולסיבימאורגןאדםלכלוכו.ובזבזנותחסכנותסדר,ואי

פולהמכובדלתיאולוגשחיתות:שלפרדוקסליאיישהשלמותלכלילימבולגנת.
אנשיםמופקר.שמלותרודףהיהקינגלוטרמרטיןפורנוגרפי;אוסףהיהטיליך

עםבפניםנאבקיםלעיתיםואחראיים,ישריםלהיותמוגזםבאופןמשתדלים
להפתיעצריךלאזהכך,אםרובינו;מאשריותרלספוק-עצמיעוצמתייםפיתויים

אותנו כאשר הם מצליחים באופן חלקי לנטרל את הדחפים מהם הם כה מפחדים.

יחסי אובייקט באישיות אובססיבית וקומפולסיבית.

בכךמפורסמיםוקומפולסיביותאובססיביותנטיותהמפתחיםאנשיםשלהוריהם
כלפיהם.מוקדמתלקונפורמיותומצפיםהתנהגותשלגבוהיםסטנדרטיםשמתווים

כאשרעברות.עלומענישיםטובההתנהגותשלבתגמולעקבייםלהיותנוטיםהם
שלהםההגנותאשררגשיתמועיליםילדיםיוצריםהם,בסיסיבאופןאוהביםהם

מובילות אותם בכיוונים שמצדיקים את המסירות הצדקנית של הוריהם.

מגניםאוזמנם,טרםדבריםדורשיםאוהגיוני,לאבאופןתובעיםההוריםכאשר
נילווים,ורגשותמחשבותפנטזיות,גםאלאמקובלתלאהתנהגותרקלא
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בטיפולעבדהעמואדםלבעיה.יהפכווהקומפולסיביותהאובססיביותההסתגלויות
רגשיתיכולתעםאבלדתיתמאודפרוטנסטנטיתממשפחההיהשניםמספר

פתויעלשיוותרמוקדםעליולעבודוהתחילוכומריהיהשהואקיווהוריורדודה.
–בעיהעבורוהיווהלאחינוךשלזהסוגחטא.עלהמחשבותכלאתויגרש

השתוקקוכךכלשהםהנשגבהמוסריהתפקידאתלדמייןקללוהיהלמעשה,
כפיאבסטרקטיתסכנהאיננומינישפיתויוגילהמיניתלבגרותשהגיעעד–לולתת

סבלמוגזמת,בצורתעצמולבקרהחלהוארגעמאותולכן.קודםשחשב
ניכריםמאמציםוהשקיעמינית,מוסריותעלפוסקותובלתיחוזרותממחשבות

לדכא רגשות ארוטיים אשר נער אחר היה לומד להנות מהם ולשלוט בהם.

אובססיביםאנשיםאצללראותשניתןמהאובייקט,יחסישלמבטמנקודת
שלהם.המקורבמשפחותשליטהסביבבעיותשלהמרכזיותזוהיוקומפולסיבים

רצונות,מלחמתשלאבטיפוסשמולידכזההאנאליהשלבאתתארפרוידכאשר
צורךללאשהפעילשההורההדגישואובייקטיחסישלפרספקטיבהעםאנשים
בעיותסביבוגםהאורליבשלבדומהבאופןשולטבוודאיהיהלניקיוןבאימוןשליטה

אדיפליות.
שלההילדאתשהאכילהלוודאיקרובבשרותים,החוקיםאתשקבעהאםאותה

פעילותשלשונותצורותבעדועצרהקבועות,בשעותשישןדרשהזמנים,לוחלפי
קונבנציונלי,מיניתפקידעלהתעקשהאוננות,עלאסרהספונטנית,מוטורית
רגרסיהגרימתכדיעדמאייםשהיההאבהלאה.וכןמרוסן,לאדיבורהענישה
קשוחהתינוק,כלפיוסגורמסויגלוודאיקרובהיהלאנאליים,אדיפלייםמעניינים

כלפי הילד בגן וסמכותי עם ילד בגיל בית ספר.

נוטיםופיקוחשליטהוקומפולסיביות,אובססיביותהמגדלותמיושנותבמשפחות
הייתשלאמאוכזבכמו:"אני,אשמהמעוררימוסריים,במושגיםביטוילידילבוא

פעןלהשתוףליותרמצפה"אניאובזמן"שלךהכלבאתלהאכילמספיקאחראי
ההוריםככה?"אליךמתייחסיםהיואםמרגישההיית"איךאוכמוך"גדולהמילדה

להענישאוהבלא("אנינכוןמהשלבסיסעלשלהםהפעולותאתמסבירים
כמוחיובי,לערךמתחברתפרודוקטיביתהתנהגותלטובתך").זהאותך,אבל

שלאידיאליזציהנעשתהעבודה".דרך"גאולהשלהקלביניסטיתהאמונה
שליטה-עצמית ודחיית סיפוקים.

רעיונותפוסט-פרוידיאנים,אולםזו,בדרךשנוהגותמשפחותהרבהעדייןישנן
של(בשילובהמידהעליתרמוסרניחינוךשלהמעכבותהשפעותאודותפופולריים

יכול"אתהעודכל"תקחהחכמהאתשמציעות20ה-המאהשלוהאיומיםסכנות
היוםרואיםולכןילדיםמגדליםשבוהאופןאתשינתהסיפוקים)דחייתבמקום
מאשרבמוסריות,יתרעיסוקשלמהסוגוקומפולסיביםאובססיביםאנשיםפחות

מאיציםשליטהבעיותסביבהמאורגנותזמננובנותמשפחות.פרוידשלבתקופתו
מה"כמומסריםאשמה.מאשריותרבושהשלוקומפולסיביםאובססיביםדפוסים
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ירצולאהאחרים"הילדיםאומשקל?",מעודףתסבולאםעליךיחשבואנשים
יותר",תשיגלאאםלקולג'תתקבללאאתה"אוככה"תתנהגאםאתךלשחק
שלהמוסריותולתוצאותלמצפוןהמופניםכאלומאשריותרנפוציםמסריםנעשו

ההתנהגות.

אובססיביותפסיכופתולוגיותעםעובדיםכאשרזהבשנוילהכירחשוב
האנורקסיההכירושלא(לאאכילההפרעותכמוזמנינובנותקומפולסיביות

פרוידיאניםתאוריםנפוצות).פחותהרבההיוהםאבלהמאה,בתחילתובולמיה
קומפולסיביותלהביןמנתעלמספיקיםאינםקומפולסיהשלמסורתייםיותר

ביסודיותיותרנרציסטייםאובייקטיחסישחקרותאורטיקאיםובולמית;אנורקטית
,Yarock(קלינית.שימושייםיותרהסבריםספקופרוידמאשר גםנכוןזה).1993

התנהגותוהפרעותהימוריםבסמים,שמושאלכוהוליזם,שלמקריםלהרבה
אלאהפרוידיאניתהמוסריותאיננוהאישיותיהרקעבהןאשראחרות

פרפקציוניסטיות נרציסטית.

שוניםוסוגיםסופר-אגושלשוניםסוגיםיוצרבושהאואשמהעלהמשפיעחינוך
מונעיותרעמוקבאופןהיההמסורתיקומפולסיביהאובססיביאובייקט.יחסישל
רובשליטה"."אבדוכאשרבושהחשושהוא/יאלמרותבושה,מאשראשמהע"י

עסקווקומפולסיביותאובססיביותדינמיקותאודותהמוקדםהפסיכואנליטיהכתוב
ב-–וקומפולסיביאובססיביאופיכמבנהשהובןומהמניע-אשמה,עםבאנשים

DSMאובססיביביןלהבחיןקליניתמבחינהחשובלכןהדינמיקה.שזומניח-מקוםובכל
יותרמבנהעםואדםקומפולסיביאובססיביאדםביןאומסורתיקומפולסיבי

נרקיסיסטי בעל הגנות אובססיביות וקומפולסיביות.

אובססיביתאישיותשלבהווצרותבושהבחינומשפחתירקעשלאחרסוג
אנשיםישנםמוסרנית.ורבגוניותיתרשליטתשלהנגדיהקוטבהואוקומפולסיבית,

שלהתעלמותעםוהדרכהפיקוחללאסטנדרטים,להםחסריםכךשכלשמרגישים
לקריטריוניםנצמדיםהםלגדולעצמםלדחוףמנתשעלכךמהם,הבוגרים

אלווסטנדטיםמאחרהרחבה.מהתרבותהנובעיםורגשותהתנהגותשלאידיאלים
נוטים–הורימודלינגהיהלא–אישיבאופןאנשיםדרךנלמדוולאמופשטיםהם

היהאביואשרלדוגמא,הפציינטיםאחדפרופורציה.חושוללאנוקשיםלהיות
לאדברששוםבביתגדלומבולבלת,מוצפתהיתהואמומלנכוליאלכוהוליסט

התביישהואבכיור.מלוכליםכליםנוקשו,לאהשוטיםהעשביםנזל,הגגבו.נעשה
מאורגן,לחלוטין:שונהלהיותחזקההחלטהופתחשלהוריו,המעשבחוסרעמוקות

וורקוהולידחףעםאולםמצליח,מאודמסיועץנעשההואובשליטה.קומפיטנטי
אביוכמומוצלחולאיעיללאהואבמהותואשרכנוכליתגלהשהואבפחדחיאשר
ואמו.
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אובססיביאופיהתפתחותשלהתופעההמוקדמתהפסיכואנליטיתבספרות
המודלאתאתגרהוהיאמאחררב,עניןעוררההוריחסךעםבילדיםוקומפולסיבי

הילדעמוסמכותיהורהשלקיומוהניחאשרהסופר-אגו,עיצובעלפרוידשל
מחמירהכיהסופר-אגועםשהפציינטיםלבשמואנליטיקאיםהרבהמזדהה.
למסקנההגיעוהם).Beres,1958(מקפידה.ולארשלניתהורותחווואכזרי

במיוחדבעצמך,להמציאצריךשאתההורימודללאורעצמךאתלבנותשהצורך
זה,ממוצאדימוילתוךמושלךאשרועוצמתיאגרסיביטמפרמנטישלמשהואם
ופסיכולוגיםקוהוטמאוחריותרוקומפולסיביות.אובססיביותדינמיקותליצוריכול

של העצמי חשבו באופן דומה מנקודת המבט של הדגש על אידיאליזציה.

העצמי האובססיבי קומפולסיבי

לסוגיותהזההפרקאתאגבילאניהמונחים,שלהמסורתיהשמושעללשמורכדי
במבנהמרכזיותשהןוערך-עצמי,תפיסה-עצמיתשלומבוססות-אשמההקלאסיות

(על8בפרקלמצואאפשרמבוססות-בושהתפיסותעלחומרהזה.האישיות
בבעיותביותרעסוקיםקומפולסיביםאובססיביםאנשיםהנרציסטית.).ההפרעה

שליטה;שלבמושגיםהמוסריותאתלהגדירנוטיםהםמוסרית.והגינותשליטהשל
התאוותנות,התוקפנות,וריסוןשליטהעםישרההתנהגותמזהיםהםדהיינו

בקורתעםקשה,עובדיםדתיים,להיותנוטיםהםהעצמי.שלהנזקקיםוהחלקים
דמויותשלהדרישותמהגשמתנובעשלהםהעצמיהערךותלותיים.עצמית

חשיבה.גםולפעמיםהתנהגותשלגבוהיםסטנדרטיםבעלותהמופנמותההורים
יכוליםוהםבחירה,לעשותאמוריםהםבהםבמצביםבמיוחדמודאגים,מאודהם

להיות משותקים בקלות כאשר לאקט הבחירה יש השלכות קשות.
רע.להגמרויכוללבחורהיכולתחוסרשלאומללותהכימהתוצאותאחדהואזהשיתוק

doubting“הספק"מאנית"זולתופעהקראומוקדמיםאנליטיקאים mania.”להחזיקבמאמץ
בתוצאותכלשלשליטהעל(בפנטזיה)לשמוריכוליםשהםכךפתוחותהאופציותכלאת

שלה,קומפולסיביתאובססיביתמכרההאופציות.כלאתמאבדיםבסוףהםהאפשריות,
עםשוניםרפואייםמרכזיםבשניעבדואשרמיילדיםרופאיםלשניהלכהבהריון,בהיותה

שעתכשהגיעהעדיף.מהםאיזהחשבההיאההריוןכללאורךלידה.לגבימנוגדתפילוסופיה
ללכתצריכהכבראםלהחליטזמןהרבהכךכללהלקחהשאלה,אתשפתרהללאהלידה
מוכרחהוהיתהלידהשלמתקדמיםבשלביםלפתעעצמהשמצאהעדמהם,ולאיזהלבי"ח,
שלההאובססיבייםהמאמציםכלהתורן.המקומיבבי"חוילדהקרובההכילקליניקהללכת

הפכו חסרי תועלת אל מול המציאות שכפתה את פתרון האמביבלנציה שלה.

צריכהמהברוריהיהאשרעדהחלטותקבלתלדחותהאובססיבילמבנהאחתדוגמארקזוהי
עללטיפולמגיעיםהםובטוחה).אשמהנטולההחלטה(כלומר,ה"מושלמת"ההחלטהלהיות

שתימתחרות,לימודיםתכניותשתיהרומנטי),חברים(במובןשניביןאמביבלנציהלפתורמנת
עםביחד"מוטעית"החלטהלעשותהמטופלשלהפחדוכו.שונות,תעסוקתיותהזדמנויות

מאודוחסרונותיתרונותשלרשימה–רציונליבאופןרקיעשהההחלטהשתהליךהנטיה
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מידהמטופלאליהאשרעדיפה,בחירהאיזודעהלחוותהמטפלאתמפתהלעיתים–אופיינית
כמאמץבחלקו,לפחותלהבין,צריךאבל...""כן,הידועהמשפטאתנגדיים.בטיעוניםיגיב

הנטיההיאזודינמיקהשלנעימהלאתוצאהפועל.הואכאשרתמידשחשאשמהלמנוע
לפעול.יכריחומוגבלזמןאומפסילהפחדכמוחיצוניותנסיבותאשרעדולהתמהמהלדחות

בסגנון הנוירוטי הרגיל, קנאות היתר לשמור על האוטונומיה משמשת בסוף להרוס אותה.

פותריםהםאבלואוטונומיה,אשמהעםבעיהאותהבעליהינםקומפולסיביארגוןעםאנשים
שבובמקוםאלטרנטיבות.שוקליםשהםלפניפעולהלתוךקופציםהםהפוך:בכיווןאותה

מצביםקומפולסיביםאנשיםבשבילקדימה.מזנקהקומפולסיביומתמהמה,דוחההאובססיבי
הרסניאוטיפשיזהתמידלאברורות.התנהגויותדורשים,אופייניותדרישותבעלימסוימים

למיניות);רמזשישנופעםכללמיטהלקפוץאוטוב,משהושישפעםבכלעץעללדפוק(כמו
ישנםמכך.לנבועיכולולעזורלהצילהצורךגםהקומפולסיביות.ע"ינעזריםמהאנשיםחלק

הכביש,עלבחיהלפגועלאמנתעלהמכוניתאתויסיטועצמםשלהבטחוןאתשיסכנונהגים
פעולה אוטומטית של הדחף הקומפולסיבי לשמור חיים.

האובססיביתלהמנעותשישכפיהאוטונומיהעלהשפעהאותהישלפעולהכפייתילדחף
החששאתלעקוףנועדושתיהןמשמעות,ותחושתאינסטרומנלטליתחשיבהמלפעול.

מערבתואחריותלמעשיו,אחריותבתוכהמערבתבחירההחלטה.מקבלשהואמלהשגיח
להפעלתטבעיתתגובההינהנוירוטיתאשמהובושה.אשמהשלנורמליותלרמותסובלנות

אחרים.ידיעללהראותיכולהאשרמחושבתפעולהללקיחתקשורהלבושהומועדותכוח,
שאינםרציונאליםלאובושהבאשמהספוגיםכךכלוקומפולסיבייםהאובססיבייםשניהם,

יכולים לספוג עוד רגשות כאלו.

חשיבה;דרךשלהםבערך-עצמיתומכיםאובססיביםאנשיםלכן,קודםשהוזכרכפי
עלעצמםעםטובלהרגישמתקשיםהםמסוימותבנסיבותכאשרעשיה.דרךקומפולסיבים

כמעטאסוןהואעבודהשלאובדןמדוכאים.נעשיםהםמשיגיםאוחושביםשהםמהבסיס
לערךהעיקריהמקורהינההעבודהכיקומפולסיבילאדםקטסטרופאליהואאבלאחד,לכל

אצלמאשרקשהיותרהואהדכאוןלאשמה,נטיהעםקומפולסיביאובססיבימטופלהעצמי.
הרסניבאופןלעיתיםשליטהלהחזירלצורךשמובילהרעהעצמיתתפיסהעםהנרקיסיסטי,

מאוד.
עללהשתלטשהיכולונראהבעומסיםעמדכשלאשהתאבדהשופטלגביאסוציאציהליעולהזהבהקשר(

כמויות העבודה יצאה מכלל שליטה).

עצמיתמביקורתוסובליםשלהםהעויניםמהרגשותפוחדיםוקומפולסיביםאובססיביםאנשים
הםהמשפחתיים,המסריםלאורמנטלית.רקכשהיאוהןאקטיביתהןתוקפנותבשלמופרזת
עצלות,הבל,יהירות,לתאווה,לתשוקה,נכנעיםהםכאשרומוטרדיםנרגזיםלהיותיכולים
הםאיךהואהעצמיהגינויאוהעצמיהכבודאתשיקבעשמהלקבלבמקוםהלאה.וכןקנאה

מתנהגים, הם רואים אפילו רגשות כמו איפולסים כראויים לגנוי.
חוויםשכונוהשלילייםהרגשותכלתאווה,תוקפנות,לגבילנושישהנורמליותהפנטזיותעולםכלכלומר(

אינם מותרים להם והם חשים על כך אשמה).
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וזעם,ולתרעומתיתרלמצפוניותנטיותבמשותףאתםלהםישאשרמוסרייםמזוכיסטיםכמו
שליטהמעריכיםהםמעצמם.שלהםהמחמירותהדרישותאודותיהירותשלסוגמטפחיםהם

ושמרנות.יושרהאמינות,סדר,משמעת,ומדגישיםהאחרותהתכונותרובפניעלעצמית
הומורמשחק,מיניות,שלבתחומיםשלהםביכולותפוגעיםשליטהמלאבדשלהםהקשיים

וספונטניות.

הםפרטים.לפרטיהפרדותדרךרגשותעמוסיממצביםשנמנעיםבכךידועיםהםלבסוף,
שלהחשיבותאתלעקוףבמאמץהמוסיקה.אתלאבכללאבלהמיליםכלאתלשמועיכולים

המבחןספיציפיים.פרטיםעלנתקעיםהםאשמה,לעוררשיכולההחששבשלהחלטה,כל
פרושיםבלהסבירועסוקיםפרספציהשלהתגובותמכלנמנעיםאובססיביםאנשיםהרורשך,
אתרקאלאהיעראתלראותיכוליםלאהםהצבע.כתמישלקטניםחלקיםעלאפשריים

העצים.

העברה והעברה-נגדית עם מטופלים אובסיסיים וקומפולסיבים

בקצההנמצאיםמאלו(חוץטובים""פציינטיםלהיותנוטיםוקומפולסיביםאובססיביםאנשים
הבידודבשלבטיפולעצומיםמכשוליםמציגיםהםאזאשרההתפתחותי,הרצףשלהנמוך

מוטיבציהבעליישרים,מצפוניים,רציניים,הםלקומפולסיות).המיידיתההענותאוהנוקשה
במטפלאתלחוותלהםאופייניקשים.לפציינטיםנחשביםהםכןפיעלאףקשה.ועובדים

למרותמודע.לאבאופןומתנגדמודעבאופןצייתניולהיותושיפוטי,דורשניאבלמסורכהורה
הםלכךמתייחסכשהמטפלוביקורתיות.רצוןשביעותאישלנימההצייתניהפעולהשתוףכל

סמויאוגלויבאופןלהיותנוטיםאובססיביםפציינטיםציין,פרוידשכפימכחישים.בד"כ
למטפלסבלנותבחוסרמחכיםהםכספים.הוצאתלגביוכועסיםבקורתייםשולטי,וכחניים,

לגביתמימיםלגמריהםהמודעתוברמהמשפט.שגומרלפנימפריעיםמידאבלשידבר
השליליות שלהם.

לעיתיםראהפרוידשמהסוגוקומפולסיותאובססיותעםבפציינטטפלהשניםמספרלפני
כיבודבהודומנוכרת.בסביבהלביתוומתגעגעאבודמהודו,להנדסהסטודנטהיההואקרובות.
אבלומתוגמלת.מוערכתמאודקומפולסיביותהנדסה,ובמקצועחזקה,נורמההינההסמכות

קיצוניים,היווהטקסיםשלוהרומינטיביותהמחשבותזוקבוצהשלהסטנדרטיםבשבילאפילו
נסחההמטפלתכאשראותם.להפסיקאיךהחלטיתבצורהלושתאמרמהמטפלתרצהוהוא

אמרההיאנחרד.הוא,היתרמחשבותמאחוריהרגשותאתלהביןכנסיוןתפקידהאתמחדש
מהירפתרוןלומאפשרלאהבעיהאתמנסחתהיאשבושהאופןהתאכזבבוודאישהואלו

חיוביותתגובותרקלוושישטובהכישיודעתבטוחהיההואטען;הואלא!""או,וסמכותי.
פיזיקהכמוהיא"האם"מדעית".הפסיכותרפיהכמהעדשאלהואמכןשלאחרבשבועכלפיה.

הרהרהואמבין""אניבאומנות.כמומדויק,כךכלשלאלוהשיבהמדויק?".מדעכימיה,או
לא!""או,אמרושובזה.בתחוםמדעידיוקיותרשאיןלומציקאםאותושאלהקמוט.במצח

"או,לו?מפריעבמשרדהסדרחוסרהאםשאלההשולחן.בקצההניירותאתשמיישרכדיתוך
לוהיההשלישיתבפגישהיצירתי.מוחלישישלכךהוכחהשזוהיהוסיףהואלמעשה,לא!"
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שאלהאתו.עובדהיהשלומהארץפסיכיאטראיךותההשונה,הכלשבהודואותיללמדחשוב
הוא"או,לא!",הודי?מטפללראותרוצהאושלוהתרבותעליותרשתדערוצההואהאם
בפגישהרקפגישות.8לקבלצריךהיההואהקליניקהמדיניותלפיממני.מרוצהמאוד

אתהנוחותאיחששלפעמיםשיודהבכךעדין,קנטורידיעלבעיקרהצליחה,היא,האחרונה
דיהיהשהטיפולחשבהקלה).מוטרדותרקאלאהתעצבנות,לאאפילוכעס,לא(הטיפולועם

חזרהואמכןלאחרשנתייםאולם,פגישות.8ב-הרבהלהשיגצפתהשלאלמרותכשלון,
עלוהעצבשלוהכעסעלבעיקראותה,ראהשהואמאזרגשותעלהרבהחשבשהואלהלספר
והקומפולסיותהאובססיותאליו,לחדוראלולרגשותאפשרהואכאשרמהבית.רחוקהיותו

עלבשליטהשהואלהרגישדרךמצאהואזו,קליניתבקבוצהאחריםלאנשיםבדומהנחלשו.
התובנות שנבעו מהטיפול, ואוטונומיה סובייקטיבית זו תמכה בערך העצמי שלו.

רצוןעםסבלנות,חסרתהיאאובססיביםפציינטיםעםהנגדשההעברתלשעריכולהקורא
אוש"יחרבןכךעללעמודאומילוליחוקןלהםלעשותלרגשות,אותםלפתוחאותם,לטלטל

לשגע.יכולמודעתלאעצמתיתוהתנגדותמודעתיתרכניעותשלהשילובמהסיר".ירד
נדהמיםמשמעת,חוסראולחולשהכהוכחהרגשלראותאישיתנטיהלהםאיןאשרמטפלים
לעיתים,בכך.להודותוההתנגדותכךאודותהאובססיבישלהבושהתחושתאתלראות

העולםעםבהזדהותהמטופל,שלהמהודקהטבעתשריראתלהרגישניתןאפילולפעמים
הנקמניהמאמץאתלהכילגופנימאמץועםקונקורדנטית),נגד(העברתהפציינטשלהקפדני

"ללכלך" על כזה אדם מחמיר (העברת נגד קומפלמנטרית).

אתומרפהמייאשתלהיותיכולהיוצרקומפולסיביאובססיבישאדםסמויהבקורתשלהאוירה
אולם,לאינטלקטואליזציה.הנטיהבשלוריחוקשעמוםלחושאפשרבנוסף,המטפל.ידי

עםשהם(כפיהטיפוללאורךשכיחיםאינםהכחדה,,שעמוםמשמעות,חוסרשלרגשות
בדבלואציהלאובייקטמתייחסשמאודמשהוישאובססיביות).הגנותבעלינרציסטייםאנשים

כלבדרכים"טובים"להיותשלהםהמאמציםלגביללבנוגעמאודומשהושלהם,מודעתהלא
אופייניותהינןבטיפולהושגהכלהאםלגביספקותוהענות.פעולהשתוףכמוילדותיותכך

האדםשלהעקשנותלכלמתחתאולם,קומפולסיבי.האובססיבילמטופלוגםלמטפל
ליצורכךודרךמגנהלאגישהכלפיולפתחהפציינט,אתלהעריךיכולתקיימתהאובססיבי

אוירה חמה בטיפול.

המלצות טיפוליות באישיות אובססיבית קומפולסיבית

קשיםלהיותרגיליםהםנעימות.חביבות,לגלותהואאלומטופליםעםהראשוןהכלל
לאיכויותנקמניותלאלתגובותתודהמוקיריהםולכןמבינים,לגמרישאינםמסיבותלאחרים,

מרכזית.היאלבושהשלהםהגבוהההרגישותאתולפרשלהעריךהיכולתשלהם.המעצבנות
ותצורתהמעשהביטולהבידוד,עלאותםולבקראותם,לזרזלהם,לייעץשמסרבתעמדת

כוחמאבקימתעמתת.עמדהמאשרבטיפוליותרגדולהלהתקדמותתביאשלהם,התגובה
התקדמותיוצריםהםאובססיבים;וקליינטיםמטפליםביןנפוציםנגדמהעברתהנובעים

רגשית זמנית, אבל לטווח ארוך הם רק משחזרים יחסי אובייקט מוקדמים.
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ביחדוהשתלטןהתובענילהורהאקוויולנטייהיהשהטיפולמכךלהמנעזמניתבוזקוקיםהם
יתנולאחלקם–בפציינטתלויההמטפלשלהאקטיביותדרגתואוהדת.חמההתייחסותעם

מבולבליםנעשיםאחריםבעודהשעה,שלהאחרונותדקותלכמהעדמילהלהכניסלמטפל
רגשית.הזנחהוביןבטיפוללשלוטסרובביןלהבחיןצריךשקט.נותרהמטפלאםומפוחדים

הרגשהלתתיכולהושתיקהמאחרהכשלה-עצמית,זוהיבשתיקותלחץאדםעםשקטלהשאר
שהוא נשכח, נעזב.

אחרותמכבדותבדיקותכמו,המטפלשללהתערבותזקוקהואכמהעדהמטופלאתלשאול
המטופלשללצורךנוספתתמיכהגםולספקהטכניתהבעיהאתלפתוריכולעוזר,מהלגבי

באוטונומיה ובתחושת שליטה.

להיותיכולותהקומפולסיותבהםבמקריםיהיהלפקחאולייעץשלאלכללדופןיוצא
אתלשאתאוברירות:שתיישלמטפלהרס-עצמיעםקומפולסיביותשלבמקרהמסוכנות.

הדחףאתתפחיתהטיפוליתבעבודהאיטיתשאינטגרציהעדיעשההמטופלמהלגביהחרדה
הקומפולסיבית.ההתנהגותבהפסקתהטיפולאתלהתנותבהתחלהאושנימצדאולפעול,
אתולנתחהשניה,אחריאחתמיניותלפרשיותדחףעללשמועתהיההראשונהלדרךדוגמא

ההגנתיהשמושאתלהסביריוכללאשהמטופלעדשיפוטיות,ללאהנפשיתהדינמיקה
התנהגותייםתנאיםמראשקובעים(אםליושרהעידודהיאזופוזיציהשליתרוןבמיניות.
החיים,עלמאייםאינוהעצמיההרסכאשרולשקר).להחביאלהתפתותעלולהמטופל

אפשרות זו מועדפת.
לפניגמילהלתכניתילךלסמיםשמכורדרישהכוללתהשניהההתערבותלסוגדוגמאות
בתכניתק"גשלנתוןמספרתעלהאנורקטיתשמטופלתכךעללעמודפסיכותרפיה,שיתחיל

המעשהביטולכאשר.AAלפגישותשילךבכךבאלכוהוליסטטיפוללהתנותאופקוח,עם
נקבלאםמכךיותרהשטח.פניעליעלולאדמיונייםופשעיםמאווייםמשאלות,אוטומטי,הוא

הפנטזיהעםשרצינו,ללאפעולהמשתפיםעצמנונמצאתנאים,ללאלעצמםשמזיקיםאנשים
חשובזהעצמית.שליטהלהפעיליצטרכושהםללאכקסם,יעבודשהטיפולהמטופלשל

שלוהמנטליםשהתהליכיםבמשהושלטפלכיווןבסמים,שמשתמשיםלאנשיםבמיוחד
מושפעים מחומר כימי זו מלאכה לבטלה.

התשובהשליטה.תחתהיאשלוהקומפולסיהאםטיפולירצהאדםלמהתמיההלעורריכולזה
(מאמציםבקומפולסיהלשלוטהיכולתביןההבדלאתבחוזקהמרגישיםשאנשיםבכךנעוצה
באדםטיפולקומפולסיה.בכללשאיןמרגישהזהאיךלביןלסמכות)להכנעאולשלוטרבים

ולמצואלקומפוסיות,שגרמובבעיותלשלוטלומאפשרקומפולסיבי,באופןלהתנהגשהפסיק
צורךיותרמרגיששלאאלכוהוליסטעצמית.שליטהשלרעועהישגבמקוםפנימירוגע

לשתות נמצא במצב טוב יותר מזה שצריך להפעיל מאמץ רב כדי לשלוט בדחף.

להמנעהיאהאובססיביםאלועםבמיוחד,זוקבוצהעםלעבודההשניהכלל
הוחצנו,רגשיותשתגובותלפניהקוגניטיבי,למישורשמכווניםפרושיםמאינטלקטואליזציה.

לדוןיכוליםפסיכואנליטיבטיפולשאנשיםמכיריםכולנואנחנופרודוקטיביות.יהיולא
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ביןלהבחיןזוקבוצהעםבמיוחדחשובמקדם.לאזהאךידעהרבהעםשלהםבדימניקה
תובנה אינטלקטואלית לבין תובנה אמוציונלית.

"אבלבשאלהלהחזיקהמטפלעבורהצדדים)(לשניכוחבמאבקכמולהרגישוניתןמאחר
דמיון,דרךיותרהואלעבודההרגשיהחלקאתלהביאהדרכיםאחתמרגיש?"אתהאיך

אובססיביםאנשיםאיךשמראה),Hammer(1990אומנותית.תקשורתאוסימבוליזצה
החשיבותאתהזכיראותם,לבטאמאשררגשותלהחביאמנתעליותרבמיליםמשתמשים

פציינטיםעםומטפורות.באנלוגיותעשירהפואטי,בסגנוןלדבראלואנשיםעבורהמיוחדת
ההגנהאתיתקיפואחריםמטופליםבו(אשרקבוצתיטיפולשלשילוב,במיוחדקשים

,Yalom(כיעיל.הוכחאלו)חוויותאתויעבדהמטפלהו(אשרפרטניוטיפולהמבודדת)
1975.(
שלהמוכנותהיאוקומפולסיבי,אובסיסיביאישיותבארגוןטובטיפולשלשלישימרכיב
לעשותניתןתמידלאוהמטופל.הטיפולכלפיוביקורתכעסלבטאהמטופלאתלעודדהמטפל

מייאשבטחזהכמו:"הערותע"יאלורגשותלקבלתהדרךאתלסלולחשובאךמיד,זאת
מחשבותלךיהיואםתתפלאאלרוצים.היינוששנינוכפימהרמתקדםלאהטיפולשתהליך

תוכלהאםמהטיפולסיפוקחוסרתחושתלךשישתראהאםעלי.אולטיפוללבואלגבישניות
יכוללאשהואכךעלמוחהשהמטופלאלולהתערבויותשכיחהתגובהאותן?".לילספר

התהליךאתתתחילזהמסוגשהצהרההמטפלשלהעמדהביקורתי.אומרוצהלאעצמולדמיין
).ego-alien(לאגולזרהבידודמנגנוןאתלהפוךשל

בתוכומערבפסיכואנליטיטיפולמהרגש.להינותלעודדגםהרגששלזיהוילרקמעברחשוב
שנעשהשמההפנימיהשכנועבשנוילעזורגםצריךלמודע;מודעהלאאתלהפוךמרקיותר
ההגנותאתשדחפוחטאיםעלפתוגניותאמונותקיימותלבושהמתחתמבייש.דברהואמודע

רקלאסדיסטיות,מפנטזיותליהנותשאפשרהעובדהוהקומפולסיביות.האובססיביות
רגשותאלועצוב,שהוארצוןבאילהודותרקלאאבל,בשעתלהתנחםאוכך;,עללהתוודות

מאודשבד"כעצמיתובקורתאשמהעללהקליכולהומורחושאלו.למטופליםחדשים
מכבידים.

שנעשההיאהתשובהאלו.אנשיםאצלנפוצהשאלהזוהיזאת?"להרגישטוביעשהזה"מה
אפילומלאה,אנושיותאנרגיה,חיות,שלתחושהנותנותושהרגשותזאתמרגישיםלאאםנזק

עוזרזהקומפולסיביםמטופליםעםבמיוחדיפות"."לאשנחשבותעמדותמבטאיםכשהם
12שלשתכניותמקרילאזה.לעשותמאשריותרלהיותרקשלהםהקושיעללהצביע
לעיתיםהשלווה"."תפילתאתגילועצמיהרסשלקומפולסיביותלעצורבמאמץצעדים,
עםמטופליםלדוגמא,שלהם;הפקרטילטבעלפנותאפשררגשותלבטאמתנגדיםהםכאשר

המחובריםמסוימיםכימייםמחומריםהמוחאתמשחררשבכישידעובכךיעזרומדעימוח
הואמשפיל,ולאפתטיאיננורגשישבטוילהביןיכוליםהםאםרוח.במצבכרוניותלהפרעות

יסכים להסגיר רגשותיו לאט לאט באוירה לא שיפוטית.
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