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 Psycoanalitic Character Diagnosis - 2פרק 

 

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

 

שונות אשר  או האישיות בשתי דרכים ההמשגה הפסיכואנליטית הקלאסית מתייחסת לחקר האופי

 אורטי שונה.יכל אחת מהן נובעת ממודל התפתחותי ת

שיות על בסיס פיקסציות, כלומר באיזה שלב תאורית הדחף של פרויד הנה נסיון להבין את האי

מוקדם המטופל נתקע. יותר מאוחר עם התפתחות פסיכולוגיה האגו, האופי נתפס כבטוי של המערך 

 ר מהן הדרכים האופייניות לאדם מסוים על מנת להמנע מחרדה.ומההגנתי המסוים, כל

ם כדי להבין טיפוסי אישיות הדרך השניה לא היתה בקונפליקט עם הראשונה אלא ספקה רעיות אחרי

ל אחד מאיתנו מפתח דפוסי כוהוסיפה למושגים של תאוריית הדחף הנחות מסוימות אודות איך 

והגנה אופייניים לנו.  דרך שתי גישות אלו ננסה לבחון סוגי אופי שונים, וכן דרך גישות  הסתגלות

 תאישי-אנליזה הביןדודה של הפסיכו-מאוחרות יותר של יחסי אובייקט הבריטית שהיא בת

 האמריקאית., וכן בתאורית העצמי שמאירה אספקטים נוספים בארגון האופי.

המחברת איננה עוסקת באיזה תאוריה טובה יותר ומוכחת יותר מדעית, אלא יותר באינטגרציה 

עליו היא נסמכת עשה מאמצים רבים לעשות  פרד פייןשמאפשרת הבנה של תופעות נפשיות. 

הרבה מטפלים מחפשים לשלב או למזג  תאורית הדחף, האגו, יחסי אובייקט ועצמי.אינטגרציה בין 

בין מודלים שונים. כל התפתחות חדשה מציעה למטפלים דרך רעננה בנסיון לתקשר עם אנשים 

במצוקה נפשית  אשר משאלתם להיות מובנים ולהעזר. חשוב שלמטפל תהיה אפשרות לנוע בין 

 תאוריה זו או אחרת.תאוריה ולא לצאת להגנתה של 

תאוריות שונות יכולות להיות רלוונטיות למטופלים שונים : אחד יכול לעורר את מחשבות המטפל על 

, לשני יש פנטזיה לא מודעת כל כך קלאסית פרוידיאנית כאילו הוא המציא קרנברגהקונספטים של 

 את תאורית הדחף.

ורטיקן והנושאים המרכזיים שהעסיקו אותו ( הראו שיש קשר בין אישיות התא1979) סטולרו ואטווד

בחייו לבין הנושאים אותם הוא בחר להדגיש בתאוריות. לכן הרבה פעמים מתייחסים לביוגרפיות 

 וכו. ביון ויניקוט, קוהוט פרויד, קליין,האישיות של 

אני מאוד מזדהה עם ההדהוד שתאוריות שונות יכולות להתחבר לפציינטים שונים. לפעמים 

עצמי -י עד כמה פרוש די ישיר פרוידיאני עשה עבודה מצוינת, ולעיתים עמדה של זולתהתפלאת

היתה האפשרות היחידה להכיל את המטופל לאורך זמן. לפעמים יכולה להיות תנועה בין תאוריות 

 בתוך אותו טיפול בשלבים שונים של הטיפול.
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 או גם תאורית השלבים פרוידיאנית –תאורית הדחף הקלאסית 

 

התחילה דרך המודל הביולוגי אשר הדגיש את  פרוידמקורית של התפתחות תאורית האישיות ה

המרכזיות של תהליכים אינסטינקטואלים אשר מתקדמים לפי הסדר במקומות גופניים שונים 

מהאורלי לאנלי לפאלי ולגניטלי. הדחף שמחפש לעצמו פורקן וסיפוק עובר בין כל האזורים הללו, 

זורים ארוטוגניים. ההנחה התאורטית שבינקות ובילדות המוקדמת הילד עסוק שלאותה עת הם א

בבעיות השרדות בסיסית אותן הוא חווה דרך החושים באופן שבו הוא מטופל ע"י אמו. אחר כך 

מתפתחת פנטזית החיים לגבי לידה ומוות והקשר המיני שקושר בין אביו לאמו. )המודעות לסצינה 

 הראשונית(.

נו כמבוגרים, נתפסו כמחפשים ינפנטילים של העצמי הנמצאים בתוכן גם אותם חלקים אתינוקות ולכ

 אחר ספוק ייצרי ללא עכבות. ישנם שנויים אינדיבידואליים, כנאה מולדים בעוצמת הדחפים.

בין לתת מספיק ספוק כדי ליצור בטחון עצמי והנאה, לבין, מצד  טפול הורי נכון נחשב כתנועה רגישה

 – עקרון העונגת של תסכול מותאם על מנת שהילד ילמד במינון נכון איך להחליף את שני התפתחו

 לכמה מהספוקים. "אני יכול לחכות" –עקרון המציאות "אני רוצה הכל ומיד" ב

דבר מעט על התרומה הספיציפית של הורי הפציינטים שלו לפסיכופתולוגיה שלהם. אולם  פרויד

כשלונות ההורים או ככאלה שנתנו ספוק יתר של הדחפים כך כאשר כן דבר על כך, הוא ראה את 

שלא עזרו לילד לרצות לזוז ולהתפתח, או חסך גדול בספוק הדחפים, כך שיכולת הילד לספוג 

מציאות מתסכלת היתה מעל ומעבר ליכולתו הרגשית. דרך הבנה זו אפשר לחשוב על הורות כאקט 

 מאזן בין ענוג וסיפוק לבין עכוב במתן ספוק.

תאורית הדחף מניחה שאם התינוק הוא או עם ספוק יתר או עם תסכול יתר בשלבים 

קבעון באותו שלב. האופי של האדם יהיה הבטוי של  –הפסיכוסקסואלים המוקדמים, תווצר פיקסציה 

 השפעת הפיקסציה לטווח ארוך.

ל המידה במשך אם אדם מבוגר הוא בעל אישיות דכאונית, ההנחה היא שהוא הוזנח או פונק יתר ע

 בשלב האורלי. –השנה וחצי הראשונות של חייו 

 שלוש השלב האנלי.-אם הוא אובססיבי , זה מיוחס לבעיות שנוצרו בגילאים שנה וחצי

, כאשר הילד 3-6אם הוא היסטרי הוא נפגש בפתוי ובדחיה או בגרוי יתר או שניהם בין הגילאים

 וק במיניות שלו בשלב הפאלי.הפנה את הענין שלו לחלקים הגניטליים והיה עס

בתחילת ימיה של התנועה הפסיכואנליטית היה שכיח להתייחס למטופל כבעל אופי פאלי או אנלי, או 

לתלות  תפאלי. רק מאוחר יותר כאשר התאוריה נעשתה יותר מורכבת החלה התייחסות יותר ספציפי

 התפרצות אנלית , וכן הלאה. אורלית, או תוקפנות אורלית )יניקה מול נשיכה(, אפוק אנלי מול
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 למרות שמודל הדחף אף פעם לא נדחה ע"י רוב הפסיכואנליטיקאים, הוא עובה והוזן מגישות אחרות

 בעלות יותר כוח להסביר את האופי והאישיות.

התאורטיקנים שמרו על מודל הדחף דרך שמירת המושגים של שלבי התפתחות ובשלות וכי 

 ש עצירה התפתחותית או קונפליקט בשלב מסוים.פסיכופתולוגיה מתפתחת כאשר י

שלבים אותם כל אחד  –שלבים התפתחותיים כלומר מודל הדחף הניח את היסודות לדיבור על 

 מאתנו עובר בהתפתחות הנפשית שלנו.

פט של שלבים התפתחותיים ס( לחשוב מחדש על הקונ1985) דניאל שטרןמאמצים כמו אלו של 

ן אבל לא הסיטו את רוב הקלינאים מהדרך שבה הם רואים את קבועים מראש, התקבלו בעני

ניסה  שטרןהמטופלים דרך משימה התפתחותית שלא הושלמה בשלב מסוים בילדות המוקדמת. 

לחשוב על התפתחות הילד דרך התפתחות תחושת העצמי באופנים שונים ולא ליניארים. קצת דומה 

 שמדברת על פוזיציות ולא על שלבים. קלייןל

-ניסח מחדש את השלבים הפסיכוסקסואלים לאור הן המשימות הביןאריקסון  60-וה 50-ות הבשנ

חשב כפרוטוטייפ של פסיכולוגית האגו, נאישיות של כל שלב. למרות שעבודתו -אישיות והן התוך

 פרויד.תאורית השלבים שלו שואבת הרבה הנחות מתאורית השלבים של 

אלא רק להוסיף  פרוידלא חשב להחליף את התאוריה של )ש אריקסוןאחת התרומות החשובות של  

 לה( היתה קריאת שם חדש לשלבים ומעבר ממונחים ביולוגיים לאיפיונים רגשיים והתנהגותיים.

או העדרו, שהוא הוא אמון הבסיסי אשר לאורה נבנה ה תלות הטוטליתבשלב האורלי הוא התייחס ל

או אם לא  אוטונומיההאורלי הומשג דרך השגת ה התוצר של ספוק או חסך של הדחף האורלי. השלב

 פרוידטופל כראוי אז הבושה והספק. המאבק הטיפוסי הוא על שליטה בתפקודי היציאות כפי ש

הוא גם מערב בתוכו שורה של נושאים רלוונטיים ליכולת הילד לשליטה עצמית, למילוי  הדגיש. אבל

תפס כזמן קריטי להתפתחות תחושה של ציפיות של המשפחה והחברה הרחבה. השלב האדיפלי נ

 יכולת בסיסית )יוזמה מול אשמה( ותחושת הנאה מהזדהות עם אובייקטים אהובים.

הרחיב את השלבים והתפקידים ההתפתחותיים לאורך כל מעגל החיים. את השלבים אריקסון 

ולענות אנלית אקספלוסיביות אורלית; בית, המוקדמים הוא פרק לחלוקות פנימיות כמו בולענות אורל

 ואקספלוסיביות אנלית(.

הציע תאורית שלבים אחרת שהדגישה הישגים קומוניקטיביים כמו דבור  סליבן 50-בשנות ה

גם הוא האמין שהאישיות ממשיכה להתפתח מעבר  אריקסוןומשחק, יותר מאשר סיפוק דחפים. כמו 

 .6לגיל 

, 3ה, מטרה אשר מגיעה שיאה בגיל אינדיבידואצי-על שלבים של נפרדות מרגרט מהלרעבודתה של 

היה צעד נוסף להמשיג תהליכים שרלוונטים להתפתחות ומבנה האישיות. התאוריה שלה ממוקדת 

בד"כ בתחום של יחסי אוביקט , אבל הנחותיה לגבי הקבעון נטועות בתאוריה הפרוידיאנית. היא 
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תכלה על התנועה של חלקה מחדש את שני השלבים הראשונים של פרויד, האורלי והאנלי והס

שבועות  6-שנמשך כ השלב האוטיסטי –התינוק ממצב של אי מודעות יחסית לקיומו של האחר 

 - שלושהלשלב של ההתייחסות הסמביוטית הנמשך עד אחרי גיל שנתיים. שלב זה מחולק ל

hatching, practicing, rapprochmant.  )עד להשגת ) בקיעה, תרגול והתנסות בקרבה וריחוק

 .  ביעות אובייקט ועד למצב של נפרדות ואינדיבידואציהק

 

פרוידיאניות הללו. התקדמות זו בתאורית השלבים -מטפלים קבלו ברכה את ההתפתחויות הפוסט

אפשרה הבנות חדשות לגבי מדוע המטופלים שלהם "נתקעו". הם יכלו להציע פרושים נוספים מעבר 

מאוחרת מדי, חינוך לנקיון ועשית צרכים נוקשה מדי,  לספקולציות אודות גמילה מיניקה מוקדמת או

 או דחיה מול פתוי בשלב האדיפלי.

קשורה לתהליכים משפחתיים אשר  ניתן היה לומר להם שהבעיה שלהם משקפת אוזאת, במקום 

(, או שאולי האשפוז של האם אריקסון)ע"פי  הקשו עליהם להרגיש בטחון, או אוטונומיה או הנאה

רחוק הנחוץ לנפרדות אופטימלית -יה בן שנתיים הפריע לתהליך הנורמלי של קרבהלדוגמא כאשר ה

ם אינטלקטואלית, אלא ספקו את הצורך של י(. המודלים האלטרנטיביים לא היו רק מעניינמהלר)

המטפלים לעזור להבין את המטופלים. ברגע שההסבר הוא רק פנימי נוצרים דמויים כמו : אני עצלן, 

 וער, אני מסוכן וכו.אני רע, אני מכ

עדיין, הנטיה של המטפלים לראות את התופעה הפסיכולוגית כשאריות של בעיות בשלב התפתחותי 

מסוים. אולי זה משקף את העובדה שהמודל ההתפתחותי יש בו מעין פשטות אלגנטית, וסוג של 

יטיפי ושבשל כרהומניזם שמושך מטפלים. האמונה שיש דפוס התפתחותי אוניברסלי, פרוגרסיבי וא

 נסיבות חסרות מזל, כל אחד מאתנו יכול להתקע בכל אחד מהשלבים.

זה אולי לא מספיק בכדי להסביר סוגי אישיות או פסיכופתולוגיה, אבל רוב הקלינאים מרגישים שזה 

 חלק נחוץ וחיוני לקבלת תמונה על המטופל.

 

 פסיכולוגית האגו

המודל הסטרוקטורלי שהיווה את היסוד למישור  את פרויד במאמר "האגו והאיד", הציג 1923 -ב

לאופן  לתהליכים הלא מודע  התוכןתאורטי חדש. החוקרים האנליטים העבירו את מרכז הכובד מ

 שבו תכנים אלו נדחקו החוצה מהמודע.

לתאוריה המבנית אשר שמה דגש על תהליכי האגו היה כוח רב משום שנתנה הסבר משמעותי 

מהתמקדות על האיד והלא מודע אל האגו ואל משאלות, פחדים ופנטזיות לתהליכים אלו.  המעבר 

 שהיו קרובות יותר למודע, אפשר למטפלים נגישות לעבודה עם מנגנוני ההגנה של האגו.
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השתמש בו כחלק של הנפש שהכיל דחפים ואימפולסים פרימיטיביים.   פרוידיד היה מושג שאה

 רי ופועל על פי עקרון העונג.האיד מחפש ספוק מיידי, הוא "אנוכי" לגמ

מבחינה קוגניטיבית האיד הינו פרהורבלי ומבטא עצמו בדימויים וסמבולים. הוא גם פרה לוגי, חסר 

קרא  פרוידכל מושג של זמן, מוות, גבולות ואת חוסר האפשרות שהפכים יכולים להתקיים ביחד. 

תהליך בדיחות, בהלוצינציות לסוג זה של קוגניציה פרימיטיבית, אשר משתמרת בשפת החלום, ב

 חשיבה פרימרי.

. בזמנו של תהוא לגמרי לא מודע וקיומו וכוחו מוסקים מנגזרות כמו חלומות, מעשים ורגשו האיד

חייתיים דחפים התרבות המודרנית סברה שאדם "מהוגן" מונע מתוך רציונליות ולא מתוך  פרויד

על החייתיות שבנו כולל  פרוידדגש של מערבי. ) ה-שנחשבו פחותי ערך או שייכים לעולם הלא

הדומיננטיות של המין כאחד המנועים שלנו, הוא זה שעורר את הזעם כלפיו בתקופה הויקטוריאנית 

 (ויקטוריאנית.-והפוסט

לשורה של תפקודים שמאפשרים הסתגלות לחיים, מוצאים דרכים פרויד  היה השם שנתןהאגו 

האיד. תפקודים אלו מתפתחים בהדרגה לאורך החיים  מקובלות להסתדר עם התאוות והשאיפות של

אבל התפתחותם מהירה במיוחד בילדות, מתחילת הילדות המוקדמת. האגו מתנהל בהתאם לעקרון 

. )יכולת secondary process  תהליך החשיבה המשניהקרקע ממנו צומח  -המציאות, והוא המצע

                 כוונת מציאות(. ולחשיבה רצופה והמשכית, לוגית, ומ

הוא מתווך בין הדרישות של האיד והמגבלות של המציאות והאתיקה. יש לו חלקים מודעים ולא  

והלא מודעים כוללים מנגנוני הגנה  "אני" או עצמימודעים. החלקים המודעים הם מה שאנחנו מכנים 

 כמו הדחקה, התקה, רציונליזציה וסובלימציה.

לאנליטיקאים להבין בשפה חדשה את הסוגים השונים של )התאוריה הסטרוקטורלית עזרה 

פתולוגית האופי. דהיינו: כל אחד מפתח מנגנוני הגנה אדפטיביים למסגרת המשפחתית בה גדל אבל 

 שעלולים להפוך לא מותאמים מאוחר יותר בעולם המבוגרים שהוא מעבר למשפחה.(

ול הוא תאור האגו כבעל פל הטיאספקט חשוב של המודל המבני הן בשביל הדיאגנוזה והן שבי

מופעים שונים, מלא מודע עמוק )כמו תגובות רגשיות פרימיטיביות למאורעות, הגנה חזקה כמו 

 observing "אגו המתבונן"ליך הטיפולי אפשר לשים לב שהההכחשה( ועד מודעות מלאה. בתוך הת

ego, גשית, כורת ברית עם החלק של העצמי שהוא מודע ורציונלי ויכול להתייחס להתנסות הר

, מחזיק יותר experiencing ego המתנסה -"אגו החווהבעוד שה, המטפל על מנת להבין את העצמי

 .(Sterba, 1934)תחושת בטן של מה הולך ביחסים הטיפוליים  –חוש פנימי 

 

 " נראה כתנאי נחוץ לטיפול אנליטי אפקטיבי. אם מטופל לא היה מסוגל לדברהפצול הטיפולי באגו"

מעמדה מתבוננת על תגובות פחות רציוליות ויותר אמוציונליות הרי שהתפקיד הראשון של המטפל 
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קיומו של האגו המתבונן נעשה לערך דיאגנוסטי מרכזי מאחר וקיומו  היה לפתח יכולת זו. קיומו או אי

 מהר יותר מאשר בהםדיסטונית לאגו המתבונן, ניתן לטפל  –של סמפטום או בעיה שהינה זרה 

אותה בעיה שנראית אותו דבר אך המטופל לא חווה או רואה אותה כבעייתית. מדובר בבעיה 

 מחוברת לאגו כך שאין מודעות לגביה. -אישיותית שהיא אגו דיסטונית 

התפקיד הבסיסי של האגו בקבלת המציאות והסתגלות אליה הינה המקור של הבטוי הפסיכואנליטי 

שמשמעותו היא היכולת של אדם להכיר במציאות גם  – ego strength "חוזק האגו" השימושי 

 כאשר ישנה סיטואציה לא נוחה באופן קיצוני מבלי לסגת להגנות פרימיטיביות יותר כמו הכחשה.

פרימיטיביות -במשך השנים בהן התפתחה התאוריה נעשתה אבחנה בין הגנות שהן יותר ארכאיות

יינות ע"י המנעות וסטיה גדולה ממצבי חיים פמאולבין הגנות יותר בשלות ובוגרות. הראשונות 

אות יותר ימעיקים . והשניות עוזרות יותר להסתגל למציאות. זוהי אבחנה חשובה בין הגנות בר

 והגנות יותר פתולוגיות.

הנחה חשובה נוספת שנובעת מפסיכולוגית האני, הנה שלא רק שיש לנו הגנות שהן בוגרות יותר, 

(. שמוש בהגנות 1965 שפירומש בסוגים שונים של תהליכים הגנתיים )אלא יש לנו יכולת להשת

שונות על פי הנסיבות הינו בריא יותר משימוש נוקשה באותה הגנה לכל מקרה. מושגים כמו אישיות 

מבטאים את הרעיון שבריאות נפשית היא גם יכולת  character armor–ריגידית או אופי משוריין 

 לגמישות רגשית.

אגו עבור החלק של העצמי אשר רואה מעבר לדברים, במיוחד -ע את המושג סופרטב פרויד

-it אגו במילים-סופר -אגו–התייחס לאיד  פרויד מפרספקטיבה מוסרית. חשוב לציין שבשפה פשוטה

me-above meהינו אותו חלק שמברך אותנו כאשר אנו פועלים  מצפון.  הסופר אגו סינונימי ל ,

שר אנו לא פועלים ע"פי הסטנדרטים שלנו. הוא חלק מהאגו למרות שמרגיש היטב ומבקר אותנו כא

האמין שהוא נוצר בעיקר בשלב האדיפלי, דרך ההזדהות עם הערכים של  פרוידכנפרד ממנו. 

ההורים, אבל אנליטיקאים בני זמנינו רואים אותו כמתחיל הרבה קודם בזמן התנודתיות 

 הפרימיטיבית אינפנטילית של טוב ורע.

אגו נוקשה -אגו כמו האגו חלקו מודע וחלקו לא מודע. הערכה אם פציינט הינו בעל סופר-הסופר

 ומעניש באופן לא תואם, בדומה לאגו הדיסטוני או הסינטוני, הינה בעלת חשיבות פרוגנוסטית.

המטופלת שתצהיר שהיא רעה כי היו לה מחשבות רעות על אביה, שונה מאוד ממישהי שמדווחת 

רגיש שהיא רעה כאשר עולות לה מחשבות כאלה. שתיהן יכולות להיות נראה שיה שחלק ממנ

 , אבל הבעייתיות של הראשונה ללא ספק יותר גדולה. עצמיות-ועם התקפות תודכאוני

בעצם מדובר אצל הראשונה בספליט כאשר רק חלק אחד נחווה וצובע את כל ההרגשה הפנימית 

ואמביבלנציה ויכולה לחוות את שני החלקים והעזרה שלה, לעומת השניה שנמצאת בקונפליקט 

 הטיפולית היא לעזור באינטגרציה בין הטוב לרע(.
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אגו תרם רבות לקליניקה, הטיפול הלך מעבר ללהפוך את הלא מודע -התפתחות המושג של סופר

 אגו. -למודע; המטפל יכול לראות את המטרה הטיפולית גם בהתערבות בעיצוב הסופר

כאשר מבוגרים במעמד הבינוני והעליון  20-שכיחה במחצית הראשונה של המאה ה מטרה טיפולית

אגו נוקשה, היתה לעזור להם להעריך מחדש סטנדרטים חמורים -גדלו וחונכו באופן שטפח סופר

לקאה עצמית בשל רגשות, פנטזיות מיניות שהיו אוניברסליות, אוננות הונוקשים מדי כמו למשל: 

 (.סרט לבן)

אגו לא אנושי היתה אחת -במיוחד לא היו הדוניסטים, אך טיפול בסופר פרוידיזה כתנועה ופסיכואנל

המטרות השכיחות. בפרקטיקה, הכוונה היתה לעודד יותר, ולא פחות, התנהגות אתית. זאת מאחר 

מיוחד במצבי באגו, -מאשים, לעיתים קרובות מתנהגים בהתנגדות לסופר אגו-ואנשים עם סופר

. יש פה תפיסה פרדוקסלית ומתוחכמת של acting outבים בהם אפשר לעשות שכרות או המצ

 דינמיקה נפשית.

הינו מרכזי ורלוונטי   הגנות"ההישג של פסיכולוגית האני בתאור תהליכים שקבלו שם מסכם "

מונחים של שלב התפתחותי על פי המאבק המתנהל בלדיאגנוזת האופי. כפי שיכולנו להבין אנשים 

הרעיון שתפקיד מרכזי של האגו  איפיוני התמודדות עם חרדה.יכולים לסווג אותם עפ"י  אצלם אנחנו

הינו להגן על העצמי מפני חרדה המתעוררת או בשל דחפים חזקים )איד( או בשל תסכול מחוויות 

 אנה פרויד.המציאות )אגו( או מתוך תחושת אשמה )סופר אגו( פותח בצורה מעמיקה על ידי 

כללו את הרעיון שתגובות חרדתיות נגרמו ע"י הגנות בעיקר  פרוידיים של הרעיונות המקור

עבר לתאוריה המבנית, הוא בחן זאת מחדש והחליט שהדחקה היתה  פרוידההדחקה. כאשר 

תגובה לחרדה , כלומר לא שחרדה נוצרת ע"י הדחקה. וזו רק אחת הדרכים בעזרתן האדם מנסה 

 סבל. להימנע מתחושת פחד לא רציונלי ולא נ

הוא התחיל לפרש פסיכופתולוגיה כמצב אשר בו המאמץ ההגנתי לא עבד, והחרדה הורגשה למרות 

השמוש בכל מיני אמצעים הגנתיים, או כאשר ההתנהגות שמסכה את החרדה היתה מסוג של הרס 

 עצמי.

 

 המסורת של יחסי אובייקט

 

טיקנים אחרים באירופה במקביל להתפתחות פסיכולוגיה האגו הנובעת מהמודל המבני, תאור

כמו  –ובמיוחד באנגליה הסתכלו על תהליכים לא מודעים אחרים והתופעות הנלוות להם. חלקם 

כדי להיות באנליזה מחשב שהם מדי מופרעים  פרוידים והן עם מטופלים שלדעבדו עם י מלני קליין

 בור טיפול אנליטי(.ען יותר ממשיכיו לגבי מי יכול לרהיה שמ פרויד)
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" מצאו שהם זקוקים לשפה אחרת כדי לתאר את התהליכים בהם British Schoolים אלו של ה"נציג

צפו. העבודה שלהם היתה שנויה במחלוקת הרבה שנים , חלקה בשל האישיות שלהם, הנאמנות 

ב בצורה משכנעת על תופעה פרימיטיבית. אמונה שלהם, וחלקה משום שזה קשה לכתוהו

 רציונליים.-ורבלים ופרה-תאורטיקנים של יחסי אובייקט נאבקו איך לתאר במילים תהליכים פרה

 פרוידלמרות שהם כבדו את הדינמיקה הלא מודעת ובכך נחשבו אנליטים לגמרי, הם חלקו על 

 בכמה נושאים מרכזיים.

 

, והציע שאנשים אינם מחפשים פורקן לדחף פרויד וגית של( דחה את הטוטליות הביול1954) פרברן

כמו שהם מחפשים יחסים. במילים אחרות התינוק איננו כה ממוקד בלהשיג את חלב אימו, כמו 

(, שהינם חלק  attachmentשמחפש את החוויה של להיות מטופל, עם תחושת החום והמגע )

 משמעותי בחוויה.

(  התעניינו בחוויות ראשוניות כמו אהבה, בלינט)כמו פרנצי סנדור פסיכואנליטיקאים שהושפעו מ

בדידות,  יצירתיות ואינטגריטי של העצמי , חוויות אלו לא התאימו בצורה טובה לקוים של התאוריה 

המבנית. תאורטיקנים באוריינטציה זו לא שמו דגש רק על איזה דחף לא סופק או לא טופל נכון 

פתחותי היה מו"מ בעייתי, או באלו הגנות משתמש כנגד החרדה. בילדות האדם, או באיזה שלב הת

מקום זאת הדגש היה על מה טיבם של אובייקטים מרכזיים בעולמו של הילד, איך הם נחוו ע"י ב

הילד, איך הם ואספקטים שלהם הופנמו, ואיך דמויות מופנמות אלו והייצוגים שלהם חיים בתוך חיי 

 הלא מודע של האדם.

קט התסביך האדיפלי תופס פחות מקום מאשר נושאים כמו נפרדות ואינדיבידואציה. ביחסי אוביי

( כבר עסק הרבה ביחסי אובייקט כפי שפותחו לאחר זמנו, אך 1945, 1929)אוטו רנק מעניין ש

הרבה מהרעיונות  פרוידמאחר והוא עזב את הזרם האנליטי המרכזי בשל הקרע הכואב עם 

 י שנים.החשובים שלו התגלו מחדש אחר

שלו על  געצמו לא היתה זרה להתפתחות והרחבה של יחסי אובייקט. דרך המוש פרוידעבודתו של 

"family romance ניתן לראות שהוא כן העריך את האובייקטים אתם בא הילד במגע כמשפיעים ,"

אשר על האופן שבו כל ילד פותר ועובר באופן שונה את השלב האדיפלי, לאור אישיות הוריו. גם כ

 שם דגש על היחסים בתוך הטיפול הוא בעצם מדבר על יחסי אובייקט.

  Sterba(1982 אחד האחרונים שהכיר את ,)אישית הראה עד כמה תאורית יחסי אובייקט  פרויד

 היה מברך על כיוון זה. פרוידוחושב ש פרוידהעשירה את ההסתכלות המקורית של 

פותחה בבי"ס האנגלי וההונגרי היתה במקביל , תאורית יחסי האובייקט ש20-באמצע המאה ה

אורטיקאים . תילהתפתחויות בארה"ב  ע"י מטפלים שהגדירו עצמם כ"אנליטיקאים אינטרפרסונליים" 

, כמו עמיתיהם רייכמן-קארן הורני, קרלה טומפסון, פרידה פרום, הארי סליבן, אריך פרום –אלו 
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יותר מופרעים. השוני בינם לבין האנגלים היתה האירופאים ניסו לעבוד באופן דינמי עם מטופלים 

במידת הדגש שהושם על אופיים של יחסי אובייקט ראשוניים מופנמים: האמריקאים שמו פחות דגש 

 על קיומם העקש של אובייקטים לא מודעים מופנמים.

 הלך בכיוון של התאוריה האינטרפרסונלית כאשר הפסיק לראות את תהליכי ההעברה כסטיות פרויד

נשכח שבל שצריך להסבירן והחל לראותם כמציעים קונטקסט רגשי חשוב לריפוי. הוא מציין 

להפוך את רגשות האהבה הנסתרים של החולה  –עושה עבורנו שרות חשוב  טרנספרנסשה

 לעכשוויים וגלויים לעין.

פא חי בני זמנינו משוכנעים שהקשר הרגשי בין המטפל למטופל הוא גורם מר התייחסותייםמטפלים 

 וחשוב ביותר, אם לא החשוב מכולם בחדר הטיפול.

הקונספטים ההתייחסותיים מאפשרים למטפלים להרחיב את האמפתיה , לתוך איזור של איך 

המטופלים מתפקדים בקשרים בינאישיים. הם יכולים להיות במצב של מיזוג נפשי עם אדם אחר, 

ית. הם יכולים להיות במרחב דיאדי אשר בו אשר בו העצמי והאובייקט אינם מאובחנים מבחינה רגש

 האובייקט נחווה או כבעדם או כנגדם. או שיכולים לראות אחרים כעצמאיים לחלוטין.

אתה )גיל שנתיים(, לעבר -התנועה של הילד ממצב סמביוטי )ילדות מוקדמת( אל מאבקי אני

אנליים או -אורליים ומעלה( הינו חשוב יותר מאשר קבעונות 3הזדהויות יותר מורכבות )גיל 

ולא רק כשלב פסיכוסקסואלי, בשל  קוגניטיביאדיפליים. השלב האדיפלי נתפס כציון דרך התפתחותי 

הקפיצה  ביכולת הקוגניטיבית , הקשורה גם בויתור על האגוצנטריות הילדותית,  להבין ששני אנשים 

 .אחרים )ההורים( יכולים להתייחס האחד לשני באופן שאינו קשור אליו

 

אישית האמריקאית הולידה -התפתחות המושגים של תאורית יחסי אובייקט האירופאית ובינ

התקדמות משמעותית בטיפול מאחר ופסיכולוגים של הרבה מטופלים, ובמיוחד של אלו שסבלו 

מושגים של איד, אגו וסופר אגו. במסוגים יותר בעייתיים של פתולוגיה נפשית, התקשו לתאר אותם 

, אלא  self- observingים לא היו בעלי אגו אינטגרטיבי עם יכולת להסתכלות עצמית אותם מטופל

שונים, אשר במצבים מסוימים הם הרגישו והתנהגו באופן מסוים  ego statesבעלי "מצבי אני" 

 שיכול להיות שונה ומנוגד לאופן בו הרגישו ופעלו בזמנים אחרים.

ללמוד ולאתר מי ההורה המופנם או אובייקט מופנם  מטפלים מנסים לעזור לפציינטים קשים אלו

חשוב אחר אשר מפעיל בכל זמן נתון, יותר מאשר לנסות ולהתייחס אליהם כאילו ויש להם "עצמי" 

קבוע עם הגנות בשלות שניתן לחבור אליו. אופן חשיבה זה מרחיב את האפשרויות וההבנות לגבי 

שיו להקשיב לעמדות של ה"אינטרויקטים", אותם סוגים שונים של מטופלים. המטפלים יכולים עכ

לא השיג  דאובייקטים מופנמים אשר השפיעו על הילד וחיים בתוך המבוגר, ואשר מהם המטופל עו

 נפרדות רגשית.



 10 

בוי, או באופן לא מודע גורמים יתנים לניגות נהבפורמולציה זו האופי יכול להבחן דרך דפוסי התנ

 אותם חוו בילדות. לאחרים להתנהג כמו האובייקטים

יותר מובנת מבחינה  , של האישיות הגבולית נעשיתstable instability –ה"אי יציבות הקבועה" 

תאורטית ולכן גם יותר ניתנת לגישה באופן פרקטי.  תאורית יחסי האובייקט נתנה דרך נוספת להבין 

ור אל האגו המתבונן מה המטפל מרגיש כלפי מה שהמטופל מביא אליו המיוחד כאשר אי אפשר לחב

של המטופל. למשל כאשר מטופל משלח אמירה פרנואידית, המטפל יכול להבין זאת כשחזור של 

 האופן בו המטופל הרגיש שמבקרים אותו ללא הרף בילדותו.

שהתפתחה בקהילה הפסיכואנליטית, משקפת את הידע הקליני  העברת נגדהתייחסות חדשה ל

התייחסותיים אודות התגובות הפנימיות של המטפל כלפי שנאסף, במיוחד אצל תאורטיקנים 

 המטופל. 

, על המאמצים של 1959-התייחס להעברת נגד נורמלית במאמרו מ Harold Searlsבארה"ב  

 פציינטים פסיכוטיים לשגע את המטפלים.

 פרוידשנאה בקאונטרטרנספרנס.  – 1949-היה האמיץ עם הגלוי עצמי במאמרו מ ויניקוטבבריטניה 

התייחס לתגובות רגשיות חריפות אצל המטפל, כמי שעדיין לא יודע מספיק על עצמו ולא מסוגל 

להחזיק בעמדה רגשית חיובית כלפי המטופל. בנגוד לעמדה רציונליסטית זו , מטפלים שעובדים עם 

 מטופלים פסיכוטיים ועם גבוליים ימצאו שאחד הכלים להבין אנשים אלו אשר סובלים מנואשות, חוסר

 ארגון פנימי, סערות נפש, הוא דווקא התגובה הקאונטרטרנספרנסיאלית כלפיהם.

הציע את הקטגוריות קליין, (, אנליטיקאי דרום אמריקאי שהושפע מ1968) היינריך רקרבאופן זה 

 החשובות של העברת נגד מתאימה או משלימה.

Concordant c.t.- גיש כילד ביחס לאיך המטופל הר –אמפתיה  -מתייחס לתחושת המטפל

מתקשר לתחושת המטפל )ללא אמפתיה מנקודת המבט  .Complementary c.tלאובייקט מוקדם. 

 של המטופל( של מה האובייקט הרגיש כלפי הילד.

כלומר תאורית יחסי אובייקט פתחה פתח לדיון רחב יותר בתגובות ההדדיות של המטופל למטפל 

תי התאוריות הקודמות. זהו נדבך חשוב בעבודה ושל המטפל למטופל, רעיון שלא היה קיים בש

 העכשווית עם מטופלים.

מביאה דוגמא של פציינט שלא הלך לשום כיוון בכמה שיחות. היא שמה לב שהיה חוזר בכל פעם על 

מה אני אוכל צהריים בימי שלישי" למרות עאותה אינפורמציה "מרג' היא מזכירה בקומה השלישית 

ים. אמרה לו "אני תוהה אם לא הקשיבו לו בעבר במשפחתו ולכן מניח שכבר דבר עליה  הרבה פעמ

שלא זוכרת דמויות משמעותיות בחייו" הוא מחה בכעס וספר שההורים מאוד התעניינו בו במיוחד 

 אמו. 
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הוא פתח בהגנה ארוכה על אימו ובלי משים "נעשיתי משועממת, לפתע הבנתי שלא שמעתי מילה 

יתי עסוקה בפנטזיה של איך אני אציג אותו בפני קולגות ואם הטיפול ממה שאמר לכמה דקות כי הי

ירשים אותם לגבי הכשרון הטיפולי שלי. כאשר הוצאתי את עצמי מהרברי הנרציסטי הזה והתחלתי 

להקשיב שוב, הופתעתי לשמוע שאמר בקונטקסט של להגן על אמו כנגד האשמה של חוסר קשב 

ה את התחפושת הטובה ביותר, חזרה על כל שורה בדיאלוג אליו, שכל פעם ששחק בבי"ס היא עשת

 אתו וישבה בשורה הראשונה של ההופעה קורנת מגאווה.

כמו שקרה עם אמו בילדותו שהיתה עסוקה בערך שלה , בפנטזיה שלי אני הייתי עסוקה בערך שלי 

ה בחייו מאחר ומצבי הרגשי היה דומה לדמות חשוב העברת נגד משלימהקרא לזה  רקרכמטפלת . 

של המטופל. אם במקום זה הייתי מוצאת עצמי מרגישה, כנראה כמו המטופל כילד , שאני לא באמת 

את ההערכה העצמית שלי אז  מנהלתמקבלת הקשבה אלא מוערכת על ידו בעיקר בדרך שבה אני 

 .העברת הנגד היתה מתאימהה

 

על אף שמנסה לתרום אני חושבת שהרבה פעמים קורה שהורה מתבלט במסיבות עם הילדים, 

נחווה ע"י הילד כלוקח לו מקום, עסוק בעצמו ובלקבל את המחמאות. אולם, קול זה מושתק, איננו 

לגיטימי, וכך מה שנותר זה רק להגן על אותה אמא. דרך התחושות שלה מבינה המטפלת שהילד 

כו לכל מיני היה לכוד בחוויה עם אם נרציסטית, שצריך בעדינות לטפל בכעסים המופנמים, שהפ

 סמפטומים או קשיים ובגינם הגיע לטפול.

 

תהליך זה של עמדות לא מודעות בהשוואה לאלו שבילדות המוקדמת, יכולות להשמע די מיסטיות. 

 אבל יש דרכים להסתכל עליהן באופן שיבהיר אותן יותר.

וקות עושים בשנתיים הראשונות רוב התקשורת עם הילד היא לא וורבלית. אנשים שמתייחסים לתינ

צמה, כמו מישהו שיכול וזאת על בסיס אינטואיטיבי ורגשי. תקשורת לא מילולית יכולה להיות מלאת ע

התאוריה האנליטית תניח שאנחנו נצבע את  להתלהב עד דמעות משיר או להתאהב באופן לא מובן. 

יר את מה האופן שבו אנו יוצרים קשר בכל תחום בידע ובחוויה האינפנטילית שלנו. אנו נעב

לאינטראקציות הנוכחיות. זוהי תופעה של תהליך מקביל או שחזור אשר נובעת  בעברשהתרחש 

 וורבליים ורגשיים.-מאותם מקומות פרה

 אני במיוחד עירנית לאופן שבו נכנסים, יוצאים, יושבים בתוך החדר.

ולחן מוך על שסלפגישה ראשונה ושמה את התיק שלה על הכסא שלי שהיה  ההגיע מטופלת

העבודה, ואח"כ את מעילה ואת הפלא פון והמפתחות, אח"כ הלכה לכורסא וקרבה אותה אלי עד 

למקסימום האפשרי. הרגשתי שעוד לפני שמכירה אותי רוצה להיכנס לתוכי, אולי לחזור לרחם, או 

 להשתלט עלי. בהמשך הטיפול עלו שתי הסוגיות של שליטה באחר ופחד מנטישה.
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א עקב חוסר שביעות רצון מיחסים זוגיים וכן מאספקטים מסוימים של האופן בו מטופל די חדש, שב

חי, בכל פעם שיוצא אני מרגישה אותו מציץ בסקרנות רבה על החומרים הנמצאים על שולחני.  אני 

מרגישה מעט נחדרת ברגעים אלו. מה זה יכול להיות? חיפוש אחר האובייקט הראשוני שאולי לא 

 והיה צריך למצוא רמזים? חלקים שלו? עוד לא יודעת, אבל זה סגנון חשיבה נכח? לא אפשר משהו

 .לגבי התנהגות לא וורבלית המשחזרת משהו לא מודע.

 

אחת התרומות החשובות אם כן של תאורית יחסי אובייקט היא הפיכת ההעברת הנגד ממכשול לכלי 

ריטי להערכה מדויקת של מבנה במהלך הזמן הידע על הקאונטטרנספרנס הוכר כיותר ויותר ק עזר.

האישיות. אולם, השמוש הדיאגנוסטי בתגובות הרגשיות של המטפל, לא מספיק פותח בספרות 

האנליטית. ישנה עדיין רגישות סביב אימוץ אינפורמציה זו ככלי דיאגנוסטי שלדעת המחברת חשוב 

 ביותר.

 

 

 פסיכולוגיה העצמי

גם מושפעות על ידה. כאשר יותר ויותר מטפלים  אלאהתאוריות לא רק משפיעות על הפרקטיקה 

מרגישים שחסר משהו במודלים הקיימים , שלא מצליחים להסביר דרכם אספקטים מסוימים זה 

 הזמן לעבור לפרדיגמה חדשה.

מטפלים דווחו על כך שאינם מוצאים מודלים שיכולים להסביר מספיק טוב בעיות של  60-בשנות ה

ול לא התאימו פוהתלונות המרכזיות אתן הגיעו אנשים לבקש טימטופלים מסוימים. הטענות 

לתאורית הדחף כי לא היו בתחום של אינהיביציות או שליטה בדחף, או לנוקשות ההגנות נגש 

 –פסיכולוגית האני, או לפעילות של אובייקטים פנימיים אשר מהם המטופל לא עבר נפרדות  -חרדה

 ימים אך אינם מסבירים מספיק טוב את התלונות.יחסי אובייקט. תהליכים אלו אומנם קי

שלילת ואובדן האובייקטים הפנימיים יותר מאשר היותם  –אנשים אלו באו עם תלונות על ריקנות 

הם דווחו על חוסר תחושה כיוון פנימי, ערכים פנימיים, והם באים לטיפול למצוא משמעות  מטרידים.

 לחייהם.

ם בעצמם, אבל בפנים הם מחפשים כל הזמן אישור מחדש על פני השטח הם נראים מאוד בטוחי

 להיותם בעלי ערך, שאפשר לקבל אותם ולהעריץ אותם. יש אצלם בלבול פנימי סביב הערכה עצמית.

למטופלים אלו יש צורך כרוני למירורינג מהעולם החיצוני. הם נתפסו אנליטית כנרציסטיים אפילו 

 פאלי )יהירים, מקסימים, רברבנים(.-ציסטיכאשר לא תאמו את הסטראוטיפ של אופי נר

 הם יוצרים אצל המראיין תחושה של שעמום, חוסר סבלנות, עצבנות מה ועקרות. 
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אנשים שטפלו בקליינטים כאלו הרגישו כמטפלים לא משמעותיים, לא נראים עם הערכת יתר או 

אלא כמשאב תחליפי חוסר הערכה. הם לא הרגישו מוערכים ע"י המטופלים כמי שמנסה לעזור להם 

לעליות ולירידות הרגשיות של המטופלת כלומר תנודתיות בין ערך עצמי גבוה לנמוך בהיותם מועדים 

 להשלכות המטופל.

ההפרעה של אנשים אלו התרכזה בתחום של "מי הם", מה הערכים שלהם ומה מחזיק ותומך 

באמת חשוב להם, מעבר  בהערכה העצמית שלהם. לפעמים הם אמרו שאינם יודעים מי הם או מה

לקבלת אישור שהם חשובים. לעיתים קרובות הם אינם נראים חולים מנקודת המבט המסורתית )יש 

להם שליטה בדחף, חוזק אגו ויציבות בינאישית(, אבל הם מרגישים הנאה וספוק מועטים בחייהם 

 ובמי שהם. 

פט "יש לי הכל, מעמד, מקצוע, הרבה פניות, אולי קצת יותר של גברים באמצע החיים יתחילו במש

 זוגיות, ילדים נהדרים , אבל אני מרגיש שהכל סתם".

יש אנליטיקאים שחושבים אותם כבלתי ניתנים לטפול, מאחר וזו משימה עצומה לעזור למשהו לפתח 

, מאשר לעזור למשהו לתקן או למקם מחדש משהו שכבר קיים.  אחרים, פחות self–עצמי 

מציאת מודלים חדשים בעזרתם ניתן להמשיג טוב יותר את סבלם של אותם "מיואשים", עבדו על 

ורולו  אריקסוןפציינטים, ולטפל בהם יותר ברגישות. חלקם נשארו עם מודלים פסיכודינמיים קיימים) 

 עם יחסי אובייקט(.  קרנברג ומסטרסוןעם פסיכולוגית האני,  מיי

אנליטית ופתח תאוריה שעסקה באישור ת הפסיכוסטה מהמסור 50-60-בשנות ה, קרל רוג'רס

 היינץ קוהוטהעצמי והערכה עצמית של המטופל. במקביל בתוך השדה הפסיכואנליטי היה זה 

שהחל לנסח תיאוריה חדשה של העצמי: של התפתחות העצמי, הפרעות אפשריות, והטיפול. הוא 

האחראי, צורך שירד הדגיש תהליכים כמו הצורך הנורמלי לאידיאליזציה של ההורה או המבוגר 

בהדרגה בהתפתחות תקינה. זהו צורך להרגיש חזק ומשמעותי דרך האחר. ההשתמעות מכך 

לפסיכופתולוגיה של המבוגר, שכאשר גדל ללא אובייקטים שאפשר לראותם בתחילה כאידיאלים 

ך ואח"כ באופן לא טראומטי להפחית מערכם, אזי אנו נפגוש מבוגר עם עצמי לא קוהסיבי ובעל ער

 נמוך.

שלהם חפשו דרך נרציסטיות  היו בעלות ערך לא רק עבור אנשים עם הפרעותקוהוט  התרומות של

עצמי, ואיך -עצמי ודימוי-עצמי, ייצוגי -א גם במחשבה מחדש על אנשים במושגים של מבניאללעזור, 

של  אנו כולנו תלויים בתהליכים פנימיים כדי לפתח הערכה עצמית. ההבנה של הריקנות והכאב

אנשים ללא סופר אגו חזק החלה להתקיים ביחד עם חמלה כלפי אלו אשר הסופר אגו שלהם היה 

 חמור המיוחד.

( אורנשטיין, סטולורו אליס מילר, שלדון בך,השפיעה על כותבים אחרים )קוהוט עבודתו של 

ר והחשיבה מחדש על בעיות נפשיות הנה בעלת יישומים אבחנתיים. הדרך החדשה להמשיג חומ
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, ועודדה לכיוון של להבין את המימד self-עצמי ה-קליני הוסיפה לתאוריה האנליטית את השפה של ה

 של חוויות עצמי כאדם.

מטפלים החלו לשים לב שגם אצל מטופלים שאינם נרציסטים במובן האבחנתי יתכנו פגיעויות 

 self-צורך בתמיכה בורגישויות נרציסטיות, ואפשר לראות אצלם מארג של תהליכים שפונים אל ה

esteem,  self cohesion, self continuity  פונקציות שלא הודגשו כלל בגישות הקודמות. ההגנות .

סופר אגו, -אגו-נוסחו מחדש ככאלה שקיימות לא רק כדי להגן על האדם מחרדה מסכנות סביב האיד

ת אחרות בראיון הקליני, אלא כדי לשמור על תחושת עצמי עקבית וחיובית. הבנה זו מכוונת לשאלו

סופר אגו( ומה עושה? )באילו -אגו -, ממה פוחד?' )מה החרדה סביב האידכשאדם פוחד' לדוגמא 

מנגנוני הגנה משתמש?(, לעומת 'עד כמה פוחד בשל פגיעה בהערכה העצמית של האדם ומה הוא 

 עושה כאשר הערכה עצמית זו מאוימת.' 

חד קהל או פוביה חברתית. תאורית האני תתיחס לחרדה לדוגמא: אחת החרדות השכיחות הינה פ

כקונפליקט בין הצורך להתבלט , אולי הרצון להתחרות ולנצח וכתוצאה מכך חרדת סרוס. תאורית 

העצמי תנסה לבדוק באיזה אופן נפגעה ההערכה העצמית, האם לא נעשה מירורינג חיובי, האם לא 

 צמית דרך אידיאליזציה של ההורה.נתנה אפשרות לפתח אזורים של אידיאליזציה ע

דוגמא קלינית יכולה להראות מדוע תוספת זו לתיאוריה הינה שימושית. שני אנשים יכולים להיות 

מוגדרים כדכאוניים עם תסמינים דומים )בעיות שינה, תאבון, בכי, האטה פסיכומוטורית(, אולם 

חד מהם יכול להרגיש רע במובן התחושה הסובייקטיבית של היאוש יכולה להיות שונה לגמרי. א

שהוא לא בסדר, לא מספיק מוסרי, הוא שוקל את התאבדותו מאחר ומאמין שקיומו רק מעצים בעיות 

בעולם ויעשה טוב אם יכחיד את עצמו והשפעתו הרעה. השני הוא אדם שלא ירגיש רע מוסרית אלא 

ל את העולם אלא כי אינו תחושת ריקנות, חוסר טעם, סתמיות. הוא ירצה להתאבד לא כדי להצי

רואה טעם לחייו. הראשון מרגיש אשמה והשני מרגיש בושה. במושגים של יחסי אובייקט, הראשון 

מלא באובייקטים מופנמים רודפניים שאומרים לו שהוא רע; במקרה השני הוא מדי ריק מאובייקטים 

 מופנמים שנותנים לו כיוון.

ן, מה שהספרות הפסיכואנליטית מכנה "מלנכוליה", ההבדל האבחנתי בין הסוג הראשון של דכאו

והשני הוא יותר מצב רגשי מדולל מנרציזם. הבדל זה חשוב מכמה סיבות"  המטופל הדכאוני מהסוג 

הראשון לא יגיב טוב לטון סימפטי ותומך; הוא ירגיש בלתי מובן הוא יחוש שוב שמקבל יותר ממה 

השני ירגיש רווחה כאשר יחוש את הדאגה הישירה  שמגיע לו, ואז יחוש עוד יותר מדוכא. הסוג

 והאכפתיות של המטפל, הריקנות שלו תתמלא באופן זמני והעצב על הבושה יפוג.


