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  י ברנטטא  - אישיות בפסיכודיאגנוסטיקהההערכת הדרכה ב

  סיכמה: נגה קראוס

 .אבחון עצמוישנם תהליכים המקבילים לתהליכים המתרחשים ב בהדרכה באבחוןכמו בפסיכותרפיה, גם 

כלפי המאבחן  ותחשדנמבטא לעיתים והמאובחן בד"כ נמצא בחרדה, של האבחון, במפגש הראשון 

עשויה להיות  כשאזטיפול, במהלך טיפול או בסוף טיפול ) ומטרותיו. חשוב לדעת אם הוא מגיע בתחילת

נוצרת אינטראקציה שונה בין אחד מהמצבים הללו בכל כמה התקדם בטיפול(. עד מוטיבציה להראות לו 

ישנם הבדלים בין למשל,  –מצב שונה לאבחון כל פעם במגיע בעצמו המאבחן למאובחן. גם המאבחן 

 ע/סוף ההתמחות. לאבחון שנעשה באמצ האבחון הראשון

עם לפגישה מגיע תהליך מקביל מתרחש בין המדריך למודרך. בשונה מהדרכה בפסיכותרפיה, המודרך 

. המודרך עצמו המבחניםנבחן על האופן בו העביר את הוא עצמו , ובמידה מסוימת הגולמייםהחומרים 

מדריך ותיק  -ים שונים גם המדריך יכול להימצא במצבעשוי להרגיש נזוף ותחת ביקורת כבר בהתחלה. 

צעיר בהסמכה מדריך , ולעומתו, נסיוןבטחון וחסר עשוי להרגיש בטחון גם עם בטריה של מודרך חסר 

 עשוי להיות בעצמו חרד. להדרכה 

לכן חשוב מעין שיקוף של המתרחש בין המאבחן למאובחן. עשוי להוות מה שקורה בין המדריך למודרך 

ה לנו עם הנבחן. ישנם נבחנים שמאפשרים למאבחן לחוש נינוח, להיות קשובים באבחון למה שקור

תחושה של מתח וצורך לעמוד על המשמר. החוויה הזו, שלעיתים המאבחן אינו בו ואחרים שמעוררים 

 מדריך. בינו לבין המועברת לקשר עשויה להיות מודע לה, 

הדעת רום להסחת עלול לגלצאת עם נתונים מגובשים וברורים להגיע מהר לאבחנה והצורך 

המקביל תשומת הלב לתהליך הסבת מהאינטראקציות הללו, שהן בעלות משמעות בתהליך האבחון. 

להבנה הדינמית של  הןלממצאים ו הןותורמת מסייעת להבין מה קורה לנבחן, המתרחש גם בהדרכה 

 הנבחן. 

תחושה של עוררים ישנם כאלה המעם המדריך זורם מאוד, ולעומתם עליהם שהדיבור אבחונים  נםיש

פעמים רבות מדובר בתהליך המקביל ולא בבעיה שנעוצה באופן מובהק בקשר בין  .תקיעות גם בהדרכה

 המדריך למודרך. 

עמו דון שלו ויבהיר למדריך את הצרכים שהמודרך יחשוב , good enoughכדי לאפשר הדרכה שהיא 

אפשר להתעלם מטרנספרנס אי . יותר לכל אבחון בפני עצמולו בהמתאים העבודה באופן 

 וקאונטרטרנספרנס גם בהדרכה בדיאגנוסטיקה, ולא רק בפסיכותרפיה. 

את השאלה שעמה הגיע להביא וכן גולמיים, להדרכה לאחר עיבוד מסוים של הנתונים החשוב להגיע 

שמגיע עם תלונה אדם  ,לדוגמהשאלה. האותה אינן בהכרח  הפניה ושאלת האבחוןהשאלת האדם לאבחון. 

יחסי האובייקט שלו, עוסקת בשעמה הוא מופנה לאבחון  של קושי ביצירת קשרים זוגיים. השאלה

כאון והתנהגויות ידהתגלות עשויים לבאינטייק יחס כלפי בני המין השני וכלפי בני אותו מין. ובהפנמות, ב

כן, נשאלת  שאלת הדכאון ושאלת האובדנות. כמו – נוספות שתי שאלות משמעותיותכך ששל הרס עצמי. 

כביכול פשוטה של קשרים זוגיים. עם בעיה כיצד מישהו עם רמות כאלה של דכאון וחרדה בא עם שאלה ה

 ואת תהליך ההדרכה.  שאלות אלה מתחילים את האבחון

במקביל, ובוחר להביא להדרכה דווקא בטריה על הבטריה הזו ועל עוד אחת מודרך עובד שהיכול להיות 

לומר כ –שם בצד דווקא את המאובחן שיש לו בעיה בקשר נראה שהוא מקביל, התהליך בניתוח ה .אחרת
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מבחינה דינמית, זו עשויה להיות התרחשות משמעותית, דברים שקרו עם המאובחן. הוא משחזר בהדרכה 

 קושי שלו להיות קשוב למצוקות שלו, וכו'. לעצמית של המטופל, השיש לה גם קשר להזנחה 

 

השאלה שעל לפי לפי המקרה ובכל פעם ל משמעות. לפי ברנט, חשוב לבדוק סדר האבחון גם הוא בע

גם המדריך וגם הפרק, וגם להעביר את המבחנים בסדר שנוח למאובחן. חשוב לדון גם בכך עם המדריך. 

 המודרך הם חלק ממערכת, וחשוב לדעת גם איפה המדריך נמצא. 

למעין דמות טיפולית, מקבלת, המודרך עבור בהדרכה בפסיכותרפיה, המדריך פעמים רבות הופך 

וכו'. לעומת זאת, בדיאגנוסטיקה צריך להביא  CT-אמפתית, שאפשר להביא אליו קשיים אישיים ו

נושא ההערכה בסוף השנה, בגם חומרים מוחשיים, והמדריך עשוי להיתפס כדמות יותר קשה. 

ריך בהשוואה להדרכה בדיאגנוסטיקה הדברים יותר חדים, והמודרך עשוי לחשוש יותר מהמד

לצד וכדאי לזכור שהמתח סביב ההערכה מקביל למתח של המאובחן בתחילת האבחון. בפסיכותרפיה. 

 את המדריך. ודרך גם הערכה של המ נה, ישבאופן לא פורמליגם אם זאת, 

לקיחת כל הדברים הללו בחשבון יכולה להפוך את ההדרכה בדיאגנוסטיקה לתהליך פחות טכני ויותר 

 עותי. משמ

האופן בו הנבחן מתיחס למאבחן במהלך האבחון יכול לפתוח אופקים לגבי מה יהיה בטיפול. צפוי שאדם 

שלו עשויים לראות ברורשך למשל, שמשתף פעולה בתהליך האבחון ישתף פעולה גם בטיפול. 

מסר  למטפל(, וזה כבר נותן M>Cיוון של חשיבה בלבד )אינטרוברסיביות בולטת, כלומר אישיות בכ

עובד דרך השכל. אם שואלים ושהמטופל עקר, יבש, בטיפול פעמים רבות הוא עשוי להרגיש  – משמעותי

רפרטואר הניסוח של רגשותיו במילים אינו חלק מהכל הזמן מה הוא מרגיש, זה לא יעזור כי  המטופל את

על מעיד  a:pשיחס  אם עולה ברורשך בדוגמה אחרת,צריך יהיה לעקוף את הבעיה בטיפול.  –שלו 

של האדם לראות את הנטיה שבגלל מכך ניתן ללמוד  –בטיפול ועל קושי להשתנות  נוקשות חשיבתית

. מדובר כל הצעה מצד המטפל לא תתקבל ,קושי לראותו מזויות שונותההעולם בצורה אחת בלבד ו

יך לחשוב צרבמקרה כזה . בהתנגדות שנובעת מחוסר יכולת לראות דברים אחרת ומקבעון של המטופל

אדם ביישן עשוי להגיע לטיפול למשל, לראות את הדברים אחרת.  מטופלכן לאפשר ליהיה איך אפשר 

משום שהוא יתקשה לקבל זו אינפורמציה חשובה מאוד,  –קיסיסטית ושקט, ובאבחון עולה תמונה נר

רעיון היו ילו כאויביא את הדברים בשבוע הבא קיסיזם, וסביר שיגיע בגלל הנרשיקופים או פירושים, 

צד פחות יפה שלו. דברים כאלה  מטופלמראה להוא שלו. במצב כזה המטפל ידע שעליו להיזהר מאוד כש

 לטיפול. ישירות כך שהאבחון קשור  - יכולים לעלות באבחון, ולסייע לטיפול

פשר באבחון אלגבי מניפולטיביות של המטופל. פעמים רבות עולה שאלה במחלקות נוער לדוגמה נוספת, 

איזשהו יגרום לראות שהמטופל הוא בעל כוחות הרס גדולים, צורך גדול להזיק לעצמו, וחוויה שרק אם 

 זו לא בהכרח מניפולטיביות, אלא הדרך שבה הוא למד להתמודד.  –הרס, ישמעו אותו 

פעמים רבות אפשר לראות בתשובות של הנבדק אינדיקציה למה שהוא רוצה לומר לנו. צריך לזכור גם 

מהו כרטיס הביקור שלנו כבוחנים במקרה  - מביאים למדריך אודות המטופלו הדבר הראשון שמה

כרטיס ביקור של הנבחן עצמו. אפשר לראות את החרדות של הנבדק שאולי קשורות מהו הספציפי, וגם 

בנקודות השחורות הקטנות רואה הוא נבדק אומר שהברורשך  Iלמשל, אם בכרטיס גם למאבחן. 

שואל את הוא מרגיש שבוחנים אותו במיקרוסקופ.  ואזה מראה שה –ת מתחת למיקרוסקופ" "בקטריו

חוויה של להיות לעלות גם עשויה עצמו אם הבוחן יראה גם את הדברים הכי קטנים שאף אחד לא רואה. 

את המקום חסר  תמבטא –"אשה בבדיקה גניקולוגית" התגובה . למשל abuseתחושה של או נחדר, 
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ניתנות  X-rayמסתכלים על מה שיש בתוכו, ואין לו שליטה על זה. תשובות של כאשר ל הנבחן האונים ש

 . "מה רואים בתוכי"סביב החרדה של אך ניתן לפרשן גם דאגה לשלמות הגוף, מבטאות כלפירוש 

הוא שולח את המאבחן איזה מסר במיוחד אצל ילדים יש חשיבות לתשובות האחרונות של הנבדק, עם 

לפעמים התשובה האחרונה מאורגנת יותר או דווקא מסר מעורר דאגה או מסר מרגיע. זה האם  - לדרך

 הנבחן סמך על המאבחן.המידה בה נוראית יותר. זה מלמד גם על 

על המדריך מקבילה להסתכלות של הנבחן על המאבחן. שייפר טען שבתהליך של המודרך ההסתכלות 

. למשל עורר כמה סוגים של יחסיכולים לן המדריך למודרך האבחון, היחסים שבין הנבדק לבודק ובי

מול מדריך אוטוריטטיבי, לחלופין העמדה האוטוקרטית של "אני היודע והמומחה". העמדה המציצנית או 

שוי להפוך לכזה מול הנבדקים שלו, וזה עשוי להפריע לדיאלוג בתהליך המקביל ההפוך, המודרך ע

המדריך או  –אני היודע כל, היודע מה יהיה בעתיד  –האורקל מדת עבאבחון. יחס נוסף עשוי להיות 

האינטראקציה בין המדריך למודרך עשויה להיות שונה בטסטים המאבחן עשויים להכנס לעמדה כזו. 

כשהיא  ,אף עמדהשל המודרך, אולם הנעימה ביותר היא של העוזר, העומד לרשותו שונים. העמדה 

אבל כזה שאפשר לדבר  - המדריך צריך להיות עוזר, יודע, סמכותרכה. טהורה, אינה תורמת לתהליך ההד

 כמו הדיבור הרצוי גם עם הנבדק.  –איתו 

עם עולם הפסיכותרפיה, של המאובחן במקרים רבים, המעמד של האבחון הוא אחד המפגשים הראשונים 

ופל. אותו דבר חשוב של המטעולמו וחשוב שזה יהיה מפגש משמעותי. לכן חשובים הדיאלוג וההבנה של 

בשיחת המשוב, חשוב לאפשר לנבדק לדבר על מה גם בתהליך ההדרכה, וחשוב לדבר עם המדריך. 

 שקרה לו בתהליך האבחון. משוב מקביל צריך להיות גם ביחסי המדריך למודרך. 

 בתהליך ההדרכה יש לפעמיםנוכח אי ידיעה של המודרך.  המודרך עשוי לחשוש מפני הכעס של המדריך

גם מקום של שיתוק, שעשוי להיות קשור למה שקרה בתהליך האבחון. לפי ביון, כשאדם נמצא במקום 

נוצרים קצרים שבו הוא עומד לחוות חוויה של כאב גדול או קונפליקט שאינו יכול להתמודד איתו, 

טליגנטי ניתן לראות זאת גם באבחון, כאשר נבדק אינמעבד את המידע שבפניו.  ואחשמליים בדרך שבה ה

ונראה פתאום טיפש. בניתוח התוכן של הכשל, ניתן לראות  WAISלא יודע לענות על שאלות מסוימות ב

פתאום לא יודעים,  –בתהליך ההדרכה גם מקום רגשי משמעותי. אותו דבר יכול לקרות קשור לשזה 

בהדרכה נוצר  באיזה מקום שוכחים, וכו'. זה יכול לשקף משהו שקרה עם הנבדק, וחשוב לנסות להבין

ום הזה של הלא יודע, או להכנס למקלמודרך השיתוק, ולנסות להבין לאיזו פגיעות זה קשור, שגרמה 

כך שחשוב לשים לב לכך שהדברים שקורים בהדרכה הם לא רק למקום שמעורר במדריך מורת רוח. 

 טכניים. 

מדות מנוגדות גם כלפי כשעובדים עם מדריך על טסט מסוים, עשויות להיות עגם בתהליך ההדרכה, 

. במקרים וברגע מסוים אפשר לחשוב שהמדריך מוסיף ותורם, וברגע אחר יש דבלואציה שלהמדריך. 

ה קשור גם למה שקורה עם המאובחן, או משקף מה שקרה לנו עם המאובחן, כשברגע מסוים כאלה, ז

אולי ארגון אישיות  –זה עשוי ללמד על מבנה האישיות של הנבדק עורר אהדה וברגע מסוים ההפך. 

אידיאליזציות ודבליואציות,  –גבולי, עם פיצולים ותנודות באופן בו הוא מעריך את האחרים ואת עצמו 

 . בטיפול(ישתחזר גם )וכמובן  כשאותו דבר משתקף אח"כ בתהליך ההדרכה

ים את אותה חוויה של איום אפשר להעביר לפעמהמאבחן עשוי להרגיש מאויים מאוד ע"י הנבדק. 

דברים  –תוקפן שהוא לא מיומן או שהוא פתייני או הרגשה למאבחן לתהליך ההדרכה. למשל נבדק שנתן 

כאלה עשויים גם הם לעבור בתהליך המקביל, עד כדי כך שהמודרך עשוי להרגיש שהמדריך חושש או 
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נבדק, ויקרה כנראה קורה אצל המשום שהתהליך המקביל, חשוב לזהות את נהיה תוקפני או פתייני וכו'. 

 גם בהמשך, בטיפול שלו. 
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 רורשךמבחן פסיכוסומטיקה ב –אבי שרוף 

 ( סוקר את הנושא של הפסיכוסומטיקה, בין היתר ברורשך. 2004הספר של פיירו פורצ'לי )

מאז ומתמיד. שני  עסיקה את הפילוסופיה והפסיכולוגיהההסוגיה של ההשפעות ההדדיות בין גוף לנפש 

אופן בו הנפש באופן בו הגוף מבטא את סבלו, ובשומי המחלה הפיזית על הנפש, סקו בריהענפים ע

משדרת את סבלה דרך הגוף. בעבר היחס אל הגוף והנפש היה כאל יחידות נפרדות, אך כיום ברורה 

מידה של נתק עדיין קיימת כי הגוף נתפס כממשי ומוחשי, עם זאת, ביניהן. הקיימת החזקה האינטראקציה 

מה שממשי בנפש הינו ממשי גם בגוף, וזה מראה את הקשר בין אולם ערטילאית. נתפסת כ בעוד הנפש

 רועים נפשיים הם גם מוחיים, אך מובן שהנפש היא יותר מאשר האתחול הנוירוני שלה. יהשניים. א

אורגני המושגים בעבר היתה הבחנה בין גוף לנפש. ההפסיכוסומטיקה היא המדע הבודק את הקשר בין 

יש פונקציה  –כשיש תיעוד פיזי של פגיעה באיבר מסויים בגוף. פונקציונלי  –ציונלי. אורגני פונקו

 סומטית המושפעת מגורמים נפשיים, ללא עדות לפגיעה אורגנית. 

, בהנחה שרגשות ואישיות משפיעים על פונקציות 30-הפסיכוסומטיקה המודרנית מתחילה בשנות ה

גורמים נפשיים משפיעים על מחלות סומטיות. היתה התמקדות כי גורס רעיון הפסיכוגנזה גופניות. 

כמו אולקוס, אסטמה, יתר לחץ דם, פסוריאזיס, ארטריטיס וכו'. הרעיון היה שיש גורם בבעיות כרוניות 

המודל היתה השלטת בתחום, ו)אלכסנדר, דויטש( הפרדיגמה הפסיכואנליטית נפשי לתופעות אלה. 

ט תת מודע יוצר תופעה פסיכוסומטית. הרעיון המרכזי היה שהלא מודע יבחר קונפליקגרס כי הפרוידיאני 

בעיה כמו עצמאות, תהיה -באופן ספציפי איבר מסויים שייפגע. למשל, אם הקונפליקט הוא סביב תלות

אולקוס מבטא הפרעה הקשורה להפנמה של מתח וקושי בביטוי תוקפנות. התאוריות לעומת זאת, אסטמה. 

ישנו גורם פסיכוגני ספציפי שיוצר קושי, אך עם  לפיוישירות מהרעיון הפסיכואנליטי,  הראשונות נבעו

 . הזמן הרעיון הפך פחות פופולרי

, שסבלו מבעיות אלההתחום ירד, גם משום שהכיוון הפסיכואנליטי לא כל כך עזר לאנשים  50-בשנות ה

המודל ותר הופיעו, כמו פריחה של תחום הנוירוביולוגיה. פרדיגמות מורכבות יעקב הוגם 

יוצר הקונפליקט לא מודע מדובר בלא  –פסיכוסומטית אינה ליניארית התופעה ה, לפיו האינטראקציוני

התאוריה של פונגי מדברת על פונקציות  ,תהליך מורכב יותר. למשלהישירות פגיעה באיבר מסוים, אלא 

אפקט, כשזה משפיע על יצירת מחלות קושי לבטא אפקט בכלל ולווסת על קומוניקטיביות של האפקט, ו

 ס לגורמים התפתחותיים. ודיפרנציאציה של רגשות ניתן לייחבקושי בויסות והפסיכוסומטיות. 

סיפניאוס ונהמיה שדיברו על מושג ו ,, הופיעו פייר מרטי שדיבר על 'מחשבה אופרטורית'60-בשנות ה

נתק בין על קושי במודולציה של רגשות, ל ע. הם דיברו על כשל בתהליכים קוגניטיביים, אלקסיתימיהה

 אצל כותבים נוספים בתחום. מאוחר יותר גם חוסר דמיון ומחשבה. מושגים אלה הופיעו ועל גוף לנפש, ה

, שהפך מרכזי ברפואה הפסיכוסומטית. סוציאלי-פסיכו-המודל הביו –הופיע מושג חשוב של אנגל  77-ב

ות אינטראקטיביות, כשלגורם הפסיכולוגי יש משקל משתנה מודל זה טוען שהמחלה היא תוצאה של מערכ

מצבו בהתאם לממחלה למחלה, מאדם לאדם, מתקופה אחת לאחרת, ואפילו אצל אותו אדם עצמו, 

על סוציאלים ו-פסיכו ם של גורמיםפסיכולוגי וכו'. כל אלה מדברים על תפקידהמערכתי, ההחברתי, 

היישום של טיפול פסיכולוגי כן על למחלות שונות, והפרט של גיעות על הפו רגישותההשפעתם על 

 מחלה פיזית. משיקום בבמניעה ו

שהיו  הפגיעות מתיחסת לגורמים פסיכולוגיים – resilience-ומושג ה vulnerability))הפגיעות מושג 

יש אדם רועי חיים כלשהם, נושא כרוני וכדומה. לכל ילחץ, טראומה, א –קליני של המחלה -במצב הפרה
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יכולת של הפרט לחזור מתיחס ל resilience-מושג הפגיעות להיות חשוף למחלות. מה אחרת של ר

 . (מניעה)המושג מתיחס גם ל ל להחזיר את המצב הפיזי לקדמותו, כלומר איך הטיפול יכומצבו המקוריל

של  היו שתיארו את הסומטיזציה כצורה. הסומטיזציהאחד המושגים שהופיעו בעקבות זאת, הוא מושג 

מוקד שליטה  –שהאנשים המפתחים אותה מתאפיינים בסגנון ייחוסי מסויים הפרעה פסיכוסומטית, 

  .םזפרפקציוניונטיה לחיצוני, השלכה על החוץ, סכמטות מסולפות מסוימות להסבר תופעות גופניות, 

לחץ הנפשי "צורת מצוקה שפציינטים עם בעיות רגשיות וחברתיות מעבדים את ההגדרת הסומטיזציה היא 

ביטוי של מצוקה חברתית בצורת תלונות גופניות, וחיפוש נחמה, עזרה מדובר בדרך ערוצים סומטיים". 

 וטיפול דרך הרפואה. 

סומטיים מתקשרים בדרך שבה  טומיםפסיכולוגים וסימפ: גורמים ליבובסקי דיבר על שני גורמים

סימפטום הסומטי נוצר אטיולוגית מגורם הסובייקט חווה ומדווח על תחושות גופניות, אך לא בהכרח ה

בניגוד לטענה של הפסיכואנליזה הישנה שמדברת על קשר ישיר בין נפש לאיבר(. זאת פסיכולוגי )

 הקישור הזה מביא את האדם לחפש יעוץ רפואי. 

הפרעות תחת הקטגוריה של  DSM-החלוקה המודרנית של ההפרעות הסומטיות מופיעה ב

אינם מוסברים על ידי מצב רפואי או אשר פיזיים  טומיםובר בהופעת סימפמד DSM. בסומטופורמיות

 . (malingering) קשורים לפסיכוזה או להתחזותואינם מנטלי אחר, 

  אלמנטים בגוף )כאבי ראש,  4מתמשכים לאורך שנים של לפחות  סימפטומים –סומטיזציה

נוירולוגיות כמו שיתוקים, קשיי  הפרעות ;הפרעות פונקציונליות במערכת העיכול ;חזה, גב וכו'

מתאר את האדם סובל אך בליעה, שיווי משקל, אובדן תחושה וכו'(. אין ממצא רפואי ברור, ו

מחפש והמטופל , תספציפיהתלונה אמורפית ולא מאוד מופרז. ו החוויה הכואבת באופן "מתענג"

 טיפולים רפואיים ללא הפסק.  

  מצבים נוירולוגיים כמו  ,ר המוטורי או החושי במיוחדבמישופטומים סימ –הפרעה קונברסיבית

דרמטיות וכיוונים , la belle indifferenceיש רווח משני. יש , ושיתוק. אין הסבר אורגני

 היסטריוניים. 

  ברור )במיוחד כאבי גב(רפואי תלונות על כאבים, ללא ממצא  –הפרעות כאב. 

  מחלה קשה על סמך תחושות גופניות האדם סובל מפחדים שעיסוק יתר ו –היפוכונדריה

המפריכות אותן. שום מרובות שמתפרשות באופן מסולף. הדאגות נמשכות למרות בדיקות 

 הרגעה אינה עוזרת. 

  דומה להיפוכונדריה, אך הדאגה קשורה לדפקט דמיוני, תחושה  –הפרעה דיסמורפית גופנית

נו רואה, אנשים העסוקים בצלקות, של דפורמציה, ליקוי או קושי בגוף. )למשל ילד שטוען שאי

 ים הרבה ניתוחים(. ברמין וכו', ועוהאיברי בבעיה מדומה בקמטים, ב

מופיעות היסטריה וסומטיזציה  DSM-ב: , לפי גישה פסיכואנליטיתהיסטריה וסומטיזציההבדלים בין 

מקדוגל( של זו אנליטיות שונות )ביניהן פסיכותאוריות הערוץ הגופני מבטא מצוקה. הן . בשתייחד

הליבידו מדברות על כך שהיסטריה היא פעולה של הליבידו, בעוד שהסומטיזציה היא פעולה של התנטוס. 

מתבטאים בהיסטריה. התנטוס והתוקפנות יוצרים את הפסיכוסומטיקה  סביב ביטויווהקונפליקט 

שם כסימבול, הליבידו התקוע מתבטא ונרסימבוליזציה.  נה)הסומטיזציה(. בהיסטריה )הקלסית( יש

אין רישום כזה, ומדובר במשהו יותר )סומטיזציה( בעקבות הדחקה. לעומת זאת, בפסיכוסומטיקה 

הבין את משמעות , ולההיסטרי נרשמת, ולכן יש לפענחה כמו בחלום סימפטום. הצלקת של הראשוני
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ן מה לפענח. עצמו, ואי הסימפטום. אצל הפסיכוסומטי אין רישום ואין סימבוליזציה. הגוף מבטא את

. לכן סומטיזציה היא יותר "חלום שלא ניתן לחלום אותו"מקדוגל אומרת על הפסיכוסומטיקה שהיא 

זה לא . את הסימפטום פרימיטיבית וראשונית, ובטיפול המטפל עלול להבריח את המטופל אם ינסה לפרש

זו שיש לתת לה פירוש לא כוזעקה אחרת,  היאומר שהסימפטום אינו זעקה, כפי שאומר ויניקוט, אך זו

משאלת מוות,  נהיש משמעות לסימפטום עבור האחר, במשולש. בסומטיזציה ישסימבולי. אצל ההיסטרי 

 :-overסופראגו נוקשה. בהיסטריה יש קתקסיסעם וות הזה, מהתענגות על הועונג מזוכיסטי מסוים, ישנו 

היתה נגיעה, היה חוסר. לא  - ה אין מגעבסומטיזצילעומת זאת, נגעו יותר מדי, פיתו, ליטפו יותר מדי. 

 י אינטגרטיבי יותר ושונה מהתפיסות הקלסיות. DSM-הסיווג ה

. "הגברה של תנודות נורמליות שיש בגוף"מדובר בהפרעות של בפסיכוסומטיקה ש 94-קירמייר אמר ב

לשאת כולת היעד שזה גורם לקשיי הסתגלות. סף  ,האנשים מגבירים את הקשב שלהם לתנודות הגופניות

את התנודות האלה ירד מאוד אצלם. ככל שהם קשובים יותר, כך הם יותר עסוקים בכך, תפקודם נפגע, 

 מעגל קסמים של קשב מופרז לגוף.  נוצרו

 

סימנים  12 המציגה ,DCPRגישת למשל  , כמוטלוגים אחריםיהביא לק DSM-חוסר שביעות רצון מה

הקשורים לנטיה  פסיכולוגיים-יונים אישיותייםקבוצות: אפ 3 לסינדרום פסיכוסומטי, לפי

)התיחסות למחלה, תפיסת המחלה, הערכת  בנורמליים כלפי מחלה, מצבים התנהגותיים אלפסיכוסומטיקה

  , וסימפטומים:יתר ותגובה עוצמתית לסטטוס הבריאותי(

 פסיכולוגיים: -א. אפיונים אישיותיים

פריד וגניטיבית, לתאר רגשות סובייקטיבית, להקרגשות קושי לעבד  –)סיפניאוס( אלקסיתימיה  .1

. אנשים עם חיי פנטזיה דלים, קונקרטיים, מוחצניםמדובר בבין רגשות לתחושות גופניות. 

מתקשים הם , שלהם פנימיהעולם את הרגשות ואת החסרי מילים כדי לבטא האנשים הללו 

כל חוויה בפרטי פרטים נטיה לפרט יש להם סומטית לכדי שפה וסימבול. החוויה את הלארגן 

חסרים הד של עולם הם התפרצויות רגש. לנטיה להתפרצויות זעם ויש גם במקום באופן גלובלי. 

 פנימי.

תרכובת של פעולה ורגש אצל אנשים שיש להם  –)פרידמן ורוזנמן(  Type Aהתנהגות של  .2

יך להיות לפי הכל דחוף וצרכש ,מושלמות. אנשים שחיים לפי דדלייניםלמאבק כרוני לשליטה ו

אלה פרצי דיבור המבטאים לחץ. וב מתח שרירי,במאופיינים בפעילות מוטורית מוגזמת, הם זמן. 

 דחף הישג מאוד גבוה. ותחרותיים, בעלי אנשים ציניים 

מאבק ונסיון לשלוט באי השקט הזה.  ,אי שקט, עצבנות מתמדת –איריטביליות במצב הרוח  .3

 .(hypertention)בעבר זה נקרא 

עומדים לא עקב תחושה ש תחושה מתמדת של קושי להשיג. תסכול מתמיד -מורליזציה -דה .4

להגיע למטרה. וציפיות של עצמם ושל אחרים. תחושה של חוסר יכולת להתמודד עם לחצים ב

  תחושת חוסר אונים, בידוד, ויתור. 
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 :התנהגות אבנורמליתב. 

 ריצה לרופאים. ודת, ספקנות מתמ ,מעוררת אימה כל מחלה –פוביה ממחלות  .5

, עם עוצמה ףעיסוק יתר סביב הגוף. העצמה של תנודות רגילות של הגו – חרדה בריאותית .6

 מעוררת חרדה. 

דברים שקשורים קריאת , כולל מוותפחד מוות. הימנעות מכל דבר שמזכיר  –תנטופוביה  .7

 .מוות, ביקור לבית קברות וכו'ל

 ., וכו'ך לבדיקותלא ילך לטיפול, לא ילהאדם  –הכחשת מחלה  .8

 

 :סימפטומיםג. 

 , הזעה, הקאות וכו'. רגיזתופעות של מעי  –סימפטומים פונקציונליים  .9

 אוטונומיים.  , סימפטומיםהפרעות פונקציונליות הנמשכות זמן רב מאוד –סומטיזציה מתמשכת  .10

 ונברסיהק .11

מצב שבו ו לא סימפטום פיזי שמופיע או מתחיל כשהמטופל מגיע לגיל–ראקציה אניברסארית  .12

 הוריו או קרובים אחרים פיתחו מחלה פיזית כלשהי.  

 

משהו ראשוני שואבת ממקורות אחרים, המבטאים את הטענה שיש הפסיכודינמית המודרנית  הספרות

בהתפתחות הנפשית. זו התרחקה מהגישות הפסיכואנליטיות הישנות שטענו שיש איבר בפסיכוסומטיקה 

הקונפליקט הנפשי מהתפיסה של דויטש, לפיה גם התרחקה  . היאונפליקטספציפי שיבטא סימבולית את הק

המחלה הפסיכוסומטית תבטא רגרסיה לשלב . ביותר יפגע בגוף ויבטא קונפליקט תוך נפשי ספציפי

 שונה אצל דויטש בהשוואה לגישות מודרניות. התפתחותי מוקדם יותר. מושג הרגרסיה 

אסטמה, לפי תפיסות קלאסיות, מבטאת חרדות . אובייקט דינמיקה שקשורה ליחסיבהמשך מדובר על 

דיבר אוגדן ראשוניות כמו חרדת נפרדות. יחסי אובייקט כיוונו יותר למשטח, למגע, למעטפת של העור. 

המבט מופנה לשלבים מוקדמים ביותר בהתפתחות של ההפרעות  –מגעי -על השלב האוטיסטי

מבטאות אמר )כמו גם פרויד( שההפרעות הפסיכוסומטיות הפסיכוסומטיות. הרוב מצטטים את ויניקוט, ש

split  .נוצרת אינטגרציה ביניהם עם הזמן, אבל אם קודם כל יש גוף, ואחר כך יש נפש. בין הגוף לנפש

 נוצר ביניהם פיצול, תיווצר הפרעה פסיכוסומטית. 

 adhesiveמושג של האת ביק אסתר ג'ויס מקדוגל וג'ודית מיטרני פיתחו את הנושא. מיטרני שאלה מ

identification  - שיכול ליצור הפרעות פסיכוסומטיות. למשל, הפרעה במשטח הראשוני של המגע ,

היא מדברת על  .מישהו שסבל ממחלת עור והתגרד כל הזמן, לפעמים משותק בכסא תוך כדי גירוד

זקה מותאמת בתחושת להם הכלה והח תהאנשים שלא הי –הפרעות המתיחסות לעור ולחווית העור והמגע 

, והיו צריכים להחזיק את עצמם דרך עור Were not held together by good skin-אנשים שהעור. 

הכל  –משני, דרך הגירוד, הנותן תחושת עור. היא דיברה על מקרים של אקזמה, אלרגיות, הזעת יתר 

 המגע. הפסיכוסומטיקה כהעדר - זה בא למלא חסר. מעטפת ההגנה של העורמתקשר ל
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"זעקת העור". במונחים  ,הגוף מבטא ייצוגים נפשיים חסרים –מקדוגל דיברה על תאטרון הנפש והגוף 

שלה מדובר בגעגוע למגע ארכאי, ראשוני, שנותן את תחושת העטיפה. האלקסיתימיה, לפי מקדוגל, 

את עצמו דרך אפשרות לבטא לגוף אין כלומר, צריכה להתפרש כ"השתיקה של הגוף למילים של הנפש". 

 הנפש במילים. 

סקירה על ילדים נעדרי יכולת  .וורבלים-עוסק בטיפול בילדים פרהה ,)מפנה למאמר של פולבר ב'שיחות'

צטט את פולבר מסימבוליזציה ושפה כדי לבטא את עצמם ואת גופם. לא היתה להם חוויה של החזקה. 

הופכת להיות מעוגנת בגוף. הנפש יאה בהתחלה יש סומה, ואחר כך פסיכה. בהתפתחות הבר –ויניקוט 

 (. mind-ה –במוקדם או במאוחר, תופיע גם התופעה השלישית 

הטרנספורמציה של חומר פיזי, תחושות ומגע לחומר נפשי שאפשר לשחק איתו, לזכור אותו, לדמיין 

ים נפשיים, חסרים סמלים, ייצוג .הפסיכוסומטיתה מה שנפגע בהפרעה ז - אותו, להפוך אותו לעולם פנימי

בציורים אפשר לראות נתקים כאלה, שברים בין גוף לנפש, וחוסר שיעבירו את המימדים של הגוף. 

 אינטגרציה של הגוף. 

. מושג theory of mind-ו מנטליזציהלגבי פונגי תאוריה משמעותית מאוד היא התאוריה של 

, לתחושות, לתת משמעות פנימית המנטליזציה מתיחס ליכולת להפוך חומרים פיזיים לחומרים של מחשבה

לעבור מהספירה הממשית החיצונית לספירה פנימית, לממשי, משמעות של דמיון, פנטזיה, רעיון, סימבול. 

זו המשמעות של התפקוד הרפלקטיבי. במקרים פתולוגיים לא נמצא יכולת זו  - ומשחק 'במקום'ל'כאילו', 

ייצוגים כדי ל מגעועוררות גופנית, דחפים, עור, להתמרה של לטרנספורמציה, ולא נמצא את היכולת 

)הקשר הזה תואר כבר על ידי פרויד, שאמר שילד רעב יהיה מתוסכל ויהפוך תחושה פיזית נפשיים. 

יצוג פיזי המתבטא בעולם המחשבה. לפי ויניקוט, היצוג יתאפשר רק אם היתה חוויה  –להלוצינציה 

 חיובית(. 

המטפל, -זקוקים לפירושים של הסימבול, אלא לנוכחות של המיכללכן מטופלים פסיכוסומטיים לא 

לשמוע את המטפל חושב אותו, כי . המטופל צריך ולהזדמנות להכיר את העולם הסובייקטיבי שלהם דרכו

 לו עצמו אין יכולת לחשוב אותו. 

 

 ברורשך הפסיכוסומטיקהאבחון 

סקאלת הגבולות  -אבחון של רפיון גבולות שתי סקאלות לתיארו  וקליבלנד רבתחום הדיאגנוסטיקה, פיש

נובע מתחושות גופניות, מהמשטח של הגופני, -שהאגו הוא קודם כל אגוהיא הנחה ה .החדירהסקאלת ו

האדם חווה את המידה בה הסקאלות מבטאות . ת למשטח הזהומתיחס ותהגוף, מהשלב המגעי. לכן הסקאל

גבול, נוקשה, עוטף, תגובות המעידות על חוויה של  האם יש - את גופו כחדיר או כמבטא קושי בגבולות

המחקר שלהם היה אחד המחקרים הראשונים שאפיין  וחדירה לגוף. יצהמכיל, או תגובות המבטאות פר

 פגיעה בתחושת המשטח.  –אנשים עם בעיות סומטיזציה, היפוכונדריה, פסיכוסומטיקה 

I :סקאלת הגבולות 

 ות, מעיל(התיחסות לבגדים ולפרטי לבוש )כפפ .1

 מיכליםלהתיחסות למבנים ו .2

 התיחסות לכלי רכב עם מאפיינים של הכלה ואחזקה .3

 ים, מכילים )מטריה, קנגרו, אשה בהריון, עשן מכסה(סהתיחסות לפריטים שמכ .4
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 המתואר כבעל איכויות של משטח או שריון )צדפה, עור( כל דבר )לא אנושי( .5

 עמק, תעלה, מכרה()ה או פתחים פיים בעלי איכות של הכלרהתיחסות לפריטים גאוג .6

II סקאלת החדירה: 

 חדירה, נזק, הרס, פריצה )ניתוח, קרן רנטגן(של התיחסות לכל מאפיין  .1

 פעולות המערבות פתיחת הגוף )פה פתוח, מוציא לשון, מקיא, שותה(להתיחסות לפתחי גוף או  .2

 רגילים של הגוףהגבולות לים או פולשים פהתיחסות לאלמנטים עוק .3

 או יציאה של מבניםכניסה  .4

 ם של התפרצות וכניסה בטבע ימאפיינ .5

 דימויים שמהותם לא ברורה ולא מוגדרת )רוח רפאים, צללים( .6

ועלולים לפתח  ,גבולות הם פגועים במשטח של הגוףבסקאלת החדירות והגבוהים בסקאלת אנשים ש

 פסיכוסומטיקה.

עבה, גס, לא נוגע. במובן הדינמי, שניהם  –באופן הפוך בתחושת הגוף, אך גם אצל פסיכופטים יש פגיעה 

 פגועים בחוויות בסיסיות של מגע. 

 הסעיפים הנ"ל וגם סיבות אורגניות.  12-לא מדובר רק על גורם פסיכולוגי הגורם למחלה, אלא ב

 

, המבטאים פסיכוסומטים ומצא ברורשך שני מרכיבים סימפטומים, שפיגל בדק ילדים עם 70-בשנות ה

 :מבטאים התעסקות בגוף

שכאשר הוא מופיע, הוא ביטוי רגשי, כלומר העדר צבע או הופעה מועטה של צבע, בקושי  .1

  .)קושי בויסות רגשות(טהור  Cבצורת מופיע 

 (. Mהעדר מחשבות )העדר  .2

בות תגו, וכאן יש יותר מורכבות. גם אקסנר מתיחס לX-rayים רבים בדקו תגובות של אנטומיה ומחקר

יש צורות שונות של בפסיכוסומטיקה אך רומינציה סביב הגוף, דימוי גוף, חרדה לגוף. כאלה כמבטאות 

לא בהכרח כשלעצמו אנטומיה ריבוי או העדר של תגובות התיחסות לגוף, ויכולה להיות גם הכחשה. לכן 

 יבטא משהו פסיכוסומטי. 

 ,חרדות פסיכוסומטיות ,תחים עיסוק בגוףאנשים שמפמספר מרכיבים ברורשך המאפיינים שפיגל מצא 

 פירושים מוזרים לגוף:ויחס יוצא דופן לגוף, 

 R  נמוך 

  מעטM  

 אימפולסיביות, קושי בויסות ושליטה ברגשות, אם בכלל יש צבע (CF+C>FC) 

 EB  מיעוט צבע ותנועה(מצומצם מאוד( (M: WsumC=0:0  0-מספרים נמוכים קרובים לאו) 

 F+% ות תקין, בוחן מציאגבוה 

 L )גבוה )הדחקה וצמצום 
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 P נפורמיזם, סטראוטיפיות, נוקשות(ו)ק גבוה מאוד 

 תמונה כזו יכולה להופיע גם בהפרעות אחרות. מובן ש

 :פרופיל אלקסיתימיל דוגמה

העדר אנרגיה, חוסר תפקוד, הקאות, בחילות  -ת דכאונימטולוגיה שהתגייס למשטרה, עם סימפטו 23בן 

עם אביו בכיר במשטרה, דומיננטי, דכאון מז'ורי וקיבל תרופות נגד דכאון. כסובל מ . אובחןואובדן משקל

 קשר חזק עם הבן. הבן הוצב במקום מרוחק. 

 , ואובדנות שליליים. DEPI, CDI המדדים של ברורשך שלו

טנטיות וצמצום, קושי לעמוד ילא עד כדי דכאון. אמב , אך'Cקושי בויסות רגשי. היה עם זאת, ניכר 

הפרופיל למרות שלכאורה זה נראה כדכאון, . T=4, food=4 .ותלחצים, מדד אגוצנטריות נמוך, פסיביב

דרך  תקושי לבטא מצוקה נפשי. יש דכאון מז'ורי, ולא על אלקסיתימיה ופסיכוסומטיקהברורשך מעיד על 

 הטיפול התרופתי במקרה זה אינו נכון.. פיזיוביטויים באופן רגש ומילים, 

 

אנשים שיש להם גורם פסיכולוגי המתבטא בגוף, על מרכזי בפסיכוסומטיקה. -יה היא מושגאלקסיתימ

אנשים שהחוויה הראשונית שלהם של מגע וקשר היתה פגועה ואין להם מילים ושפה, ואנשים שיש להם 

מילולית מדובר בחוסר  .ים את האפיון הזה של אלקסיתימיהחולי, אך מתקשים לבטאו בדרך אחרת, מפתח

, אוגדן הפסיכה והסומה ותפקיד הטיפולבהקשר של מילים לביטוי רגשות. העדר ה לביטוי רגשות, שפ

"אחד מהדברים האינטגרטיבים והתומכים ביותר שיש לנו להציע למטופל הוא הכוח של המילה,  אומר:

את  של הסימבול, כדי להכיל מחשבות, רגשות ותחושות שאינו יכול לעשות בעצמו. הסימבולים יוצרים

 הסובייקט". 

פנימי העולם את הם בפסיכוסומטיקה מגיעים לכך שרבים מהם אלקסיתימים, מתקשים לבטא ירוב העוסק

מנוירוטים בעולם הפנימי, בייצוגים הסימבוליים של וסובלים משטיחות פנימית. הם שונים באופן ורבלי, 

 ו נמנע והגנתי. משה , וישאין חלומות ,העולם הפנימי. יש משהו שטוח, קונקרטי, דל

  סיתימיה:שני סוגי אלקיש הבחנה בין 

ילדים שהיו פגועים כבר דפיציט התפתחותי.  עקב שנוצרה מההתחלהראשונית  יתימיהאלקס .1

 בחוויית המגע הראשוני, מכל מיני סיבות. 

כלשהו,  stress, המתפתחת כהגנה מאוחרת יותר בעקבות טראומה, משניתאלקסיתימיה  .2

  ה. ותתבטא באופן דומ

 : סיפניאוסהגדרת המושג אלקסיתימיה על פי 

אפילו העדר מודעות לרגשות. האדם יכול ותיאור של רגשות סובייקטיביים, בקושי בזיהוי ו .1

נתק בין הסומה  ,למה הזעם הזה קשורדעת לפרוץ בבכי מבלי לדעת למה, להתפרץ בזעם, מבלי ל

 לפסיכה. 

פניות. הרגש מופגן באמצעות היבטים פיזיולוגיים. קושי להפריד ולהבחין בין רגשות ותחושות גו .2

העצמה של תחושות גופניות, רים את החלק הקוגניטיבי של הרגש. ם חסאנשים האלקסיתימיה

 . acting out-פנימית. זה מביא ל ללא יכולת לתרגמן לחוויה

 ת. ן, לחלום, להשתמש בחלום בהקיץ כדי לפרוק חוויויתהליכי דמיון מצומצמים, קושי לדמי .3
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עם אוריינטציה חיצוני, ממוקדות בעולם החיצוני והעדר מגע עם עולם פנימי.  סגנון קוגניטיבי .4

 קושי עם עמימות ומצבים לא מוגדרים, ותיאור עובדתי של דברים. 

 לא בהכרח כמבנה אישיות. , וכל זה יכול להיות הגנתי, בעקבות טראומה

גשית )טיילור(, קושי ביכולת לזהות רגשות, לשיים ר ליגנציהמושגים דומים, למשל אינטישנו קישור ל

 . Theory of mindאותם, לפקח עליהם, להפריד ביניהם, לבטאם נכון. קושי עם אמפתיה, 

דיספוזיציה לסוג מסוים -היא אפיון מרכזי ברוב הפרעות הפסיכוסומטיקה. מדובר במעין פרה סיתימיהאלק

אצל ילדים מסיבה אורגנית או  arrest developmentalראשונית מדובר על  סיתימיהשל מצבים. באלק

שיתווך את החוויות  ,גופני )כפי שקורא לזה ויניקוט(-אובייקט מתווך או אגוהעדר  – אישית-דינמית בין

סומטיזציה ודיפרנציאציה. שטרן, פונגי ותאוריות אינטרסובייקטיביות -ויעשה דה ,החושיות של הילד

 קציותמוטורי של מגע ותחושה, המווסת פונ-חבוי בו אלמנט סנסוריבקשר ראשוני ש םגם ה יםנוגע

 פיזיולוגיות של התינוק, עד שיבשיל וירכוש מנגנוני ויסות עצמי. 

מגדיל את הצורך בווסתים הפיזיולוגי  stressכמגדילה  התקשרות לא בטוחהמצביעים על מחקרים 

 ובייקט, ולכן קשור לפסיכוסומטיקה. חיצוניים שמתרגמים תחושות פיזיות שלא היו בגלל העדר הא

 :(1992) , על פי אקלייןשל אלקסיתימיה ברורשך יםביטוי

מצומצם  EB; בכך הם דומים לדכאוניים נמוכים(. M ,FMצבע, קושי עם מחשבות )ובעיות עם רגש 

פיל זה פרוהעדר ספונטניות.  ,נמוך )קושי להגיב לחומר רגשי(  Afr; נמוך Rגבוה,  L; בכל הכיוונים

גם להם . במקום לבטאו במילים סוציאליים, שגם הם אלקסיתימים ומתנהגים את הצורך-קצת דומה לאנטי

תגובות ו Sזקוקים למשהו, אלא יעשו, יגנבו. יהיה להם יותר כך שהם לא יפנטזו על הם  – FMאין 

 תוקפנות שונות. 

 נמוך M תהליכי דמיון מצומצמים פנטזיה

M FM m  - נמוכים 

R  נמוך 

 מעט צבע ביטוי רגשי מצומצם אפקט

 blendsמעט 

 גבוה )פישוט מחשבתי, קונקרטיות( L סגנון חשיבתי פשטני ונמנע קוגניציה

 חוסר סבילות לאי וודאות, סטראוטיפיות

יחסים 

 -בין

 אישיים 

 גבוה P קושי בקשרים קרובים ,קונפורמיות חברתית

 טהור Hמעט 

CDI גבוה 

T=0 

משאבי 

 הסתגלות

 EA נמוך 

FD נמוך 

EB אמביטנטי 

 blendsמעט   קוגניציה

 מעט הפרעות חשיבה

Zf נמוך 

DQ+  נמוך 

PSV>0 
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 .ברורשךלא יהיה מובהק  DEPI-ה  

, גדןושואבת מהמושגים של ויניקוט ואהיא reality-fantasy (RFS .)סולם של חיברה שירה תיבון 

פתולוגיות שנשברות לכיוון הפנטזיה, ויש יש  - שבר בדיאלקטיקה בין מציאות לפנטזיההמדברת על ו

לכיוון המציאות. פסיכוטים נשברים לכיוון פנטזיה. אלקסיתימים נשברים לכיוון המציאות, הנשברות 

תפיסתית אין הפרעה. , וגבוה מאודשלהם אין דמיון. לכן בוחן המציאות וחיצוני, הממשי, הקונקרטיות, ה

אלקסיתימי הפסיכוטי וגם הגם  ,במובן עמוק יותר. (דכאוניים כמו)להפך, הם קולטים היטב את המציאות 

 basicאלא על  ,סובלים מהפרעה ראשונית ומוקדמת. במושגים של באלינט לא מדובר על הפרעות בשפה

fault . 

 

 :לפרופיל אלקסיתימיקלינית  דוגמה

כאבי בטן, ו שלשוליםמסובל אורגני. בשל קושי קוגניטיבי על רקע שנות לימוד, כנראה  8, שסיים 33בן 

 הסבר פיזיולוגי. , ואין הימנעות מיציאה מהביתכדי עד 

צבע, בוחן תגובות מעט יש אין דכאון,  קטן יותר(. R)בדרך כלל אצל אלקסיתמים  R=23ברורשך 

. MORאנטומיה, יש קצת תגובות נמוך, אין  צנטריותאגומדד המציאות תקין, אין הפרעות חשיבה, ה

 , וכו'. FMגבוה, משאבים נמוכים, אין  Tש פסיבי, י הסגנון

  יש כנראה לקויות אורגניות, וקושי לבטא את המצוקה הרגשית. 

 

 : נוספתקלינית דוגמה 

כמו כן, גב. בכתפיים, בצוואר, בעל כאבים בגוף, מתלוננת רופאות. שכולן בנות  3, נשואה+57בת 

מנופאוזה. נמצאת בשלב עזבה את הבית. גדולה בת הגברו כשהכאבים בלסת ונוקשות בגוף. הכאבים 

 (.CFSעייפות כרונית )סובלת גם מ

דכאון, על גבי אישיות חיוביים,  כלומר התמונה היא של  DEPIוגם  CDIך שלה, גם ברורש

 אלקסיתימית. 

Afr  ,נמוךL סבילות לעמימות, קושי להתמודד עם בקושי לבטא רגשות, מיעוט משאבים, קושי  ה.גבוה

 . פסיביות. M(. מעט T=1וף, צורך בקשר )שינויים בג

ומים אישיות ילדותית. מרגישה כנראה חסרת אונים, ולא פלא שהסימפט - PER=10צלה במיוחד בולט א

 הפכו פיזיים. 
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 לתכנון טיפול רורשך השימוש ב –אבי שרוף 

סייע כוון ולבאמצעות הרורשך מסייע לאפיין את האדם, ובהמשך יכול ל clusterזיהוי של תכונה או 

 .מטיפול למנוע נשירה מוקדמתכמו גם דרך יעילה וחסכונית יותר לטיפול, על בהמלצה 

איזו שיטה  : למשל,ישנן הרבה שאלות שאפשר לשאולבנסיון לנצל את הרורשך לשם תכנון טיפול, 

של  מתאים לטיפול ולאיזה סוגהמטופל האם  רטגיה טיפולית מתאימה?איזו אסט ?וגישה לנקוט בטיפול

האם יש לו  ?אילו כוחות יש לאדם כדי לעמוד בטיפול, ובאיזה טיפול של הטיפול? פרוגנוזהמהי ה ?טיפול

למשל, כשמדובר )מטרת הטיפול?  ימה ?לעמוד בלחצים וברגרסיה אם הטיפול דינמיבכדי די משאבים 

פול מכוון למציאות או לעולם האם הטי .הסימבוליזציה(של באלקסיתימיה, המטרה שונה מאשר אצל נוירוטי, במובן 

להתמודד בבוא כיצד להיות מודע כדי לדעת המטפל למה צריך  אילו מכשולים צפויים בטיפול? ?הפנימי

עלול לברוח מטיפול שיתחולל בו שינוי, או לחלופין אדם סגור רגשית מאוד, יאפשר ש)למשל אדם מרצה מדי, שלא הזמן? 

 פול גופני ולא טיפול בדיבור(. טילו שמאוד ממוקד רגשית, ואולי עדיף 

 

  :משתנים ברורשך הרלבנטיים לתכנון טיפול

 CDI>3 .CDI>3 עוט ימ –שניים מהתחומים הבאים באחד או מאפיין אנשים הלוקים ב

גבוה מלמד  CDIאישי. -נושא הביןבכסימן לחולשה ולהעדר משאבים(, או  EA<8משאבים )

ניואנסים ב"א, קושי באמפתיה, תלותיות, נזקקות,  על מחסור במיומנויות חברתיות, קושי להבין

מורכב מאחד התחומים הללו או משניהם.  CDI-חשוב לבדוק אם החוסר יכולת אינדיבידואציה. 

. אנשים כאלה מועטה למדי יכולת להפיק תועלת מטיפול דינמיההמרכיבים קיימים, שני אשר כ

ממושך. הם זקוקים למסגרת,  מתהליך הכלתיתועלת קשה להם להפיק , וזקוקים להבניה

למרכיבים יותר הדרכתיים ואולי קוגניטיביים או התנהגותיים בטיפול. קשה להם לשאת את 

העמימות הקשורה בטיפול דינמי. קשה להם לשאת חוסר אונים או אי וודאות, והם צריכים 

  ת יותר.מכוון תכנית טיפול דירקטיבית ומציאותיש. זהו נתון משמעותי, ברורה יותר תכנית

כזה הוא  DEPI, אזי השילוב לוקח לכיוון קצת אחר. אדם עם DEPI>5מצטרף גם  CDI-אם ל

של שני  או דינמי. אבל הצירוף ניטיביבטיפול קוגדכאוני, ואפשר לטפל בדכאון, אם בתרופות, 

צריך לטפל בו, אך זה איננו המוקד ש יש פה דכאוןאמנם  –אחר  לכיוון טיפולימכוון המשתנים 

ל הטיפול. טיפול דינמי בדכאון יתמקד בתיעול התוקפנות ובקושי של האדם לבטא תוקפנות ש

אצל אדם עם שני המשתנים האלה, נקודת לעומת זאת, כלפי אובייקטים והפנייתם כלפי העצמי. 

הדכאון הוא תוצר או חלק מהבעייתיות  ,בצירוף כזה !מבט כזו עלולה להביא לטיפול שייכשל

האדם חווה יותר הדכאון הוא ביטוי לכך ש. במצב כזה, CDI-המוקד הוא ה, כלומר -CDIשב

, חוסר אונים וחוסר מוצא, בגלל הלקויות שלו בהתמודדות החברתית, ןוויותר תחושות כשל

להבין התנהגות של  יקושו משאבים נמוכים , עקבבגלל הכשלונות המצטברים בתפקודים שוניםו

 א ביטוי לתחושה הקיומית המצטרפת למצב הזה. הואינו במוקד, אלא אחרים. הדכאון 

 T=0 .עד . בחשבון לקראת הטיפול אישי, שיש לקחת-קשור להיבטים של קשר ביןזהו משתנה ה

מבטאים  T=0ענות לקשר, לרצות בו ולהתמסר אליו? אנשים עם ייכולת להכמה יש למטופל 

יתכן  –סיבות אפשריות עצמם למפגש, משתי את הם לא נותנים  .מקשרורתיעה העדר נזקקות 

שמא יחוו שוב כאב. אפשרות למישהו, רוצים יותר להתקרב ולהזדקק  ינםחוו טראומות ואשהם 

 ידפוס כרוני של תפיסת קשר כבעייתי ומסוכן, ולכן אין ביטוי להם אחרת היא שמלכתחילה יש

. נוח , משום שהם מבטאים הימנעותפשוטים בתהליך הטיפולאינם  T=0הזדקקות. אנשים עם 
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המטפל זקוקים לאחר. הם הם באים לטיפול כי , משום שיותר לטפל באלה שמבטאים את הצורך

צריך להיות מודע לכך שכרגע האדם נזהר מאוד ביחסים שלו, ואין לנסות להאיץ תהליכים 

ברמה האינטראקטיבית, שעלולים לאיים עליו ולהבריחו מהטיפול. מחקרים מראים שאנשים עם 

T=0   אנשים עם  . לעומתם,טיפולים מהר יותר מאחריםת כל סוגי האנוטשיםT=3  נשארים

יש  – Tאבל לא ממש  T, שיש תחושה של Traces of Tמחקר על  נויש)ל הטיפולים. כב

. (וצר הקשר, אבל האדם עוד לא בטוח אם הוא יכול להתקרב או שעדיף להיזהראפשרות שיו

T=1  .ויות הקשר, לא מתנתק ולא מגזים בצורך עסוק באיכהאדם מבטא עיסוק סביר בקשר

 . ושהאחר ייענה לצרכי

 HVI חשדנים  ,טיפוסים שהם זהירים מאוד במפגש הבין אישימאפיין מדד זה  .משמעותי

דרוך לכל ודרוכים בקשר. הדריכות בקשר משמעה שהמטופל רגיש מאוד לתגובות המטפל, ו

מתבטא אצל  HVIעד כדי השלכות.  ניואנס. לעיתים זה יכול לקבל צורה מפוחדת ומאויימת

אנשים שעברו טראומות במישור הבין אישי, טראומות מיניות או אחרות. הם מנסים להתמודד 

 falseגם אצל טיפוסים עם  HVIאפשר למצוא עם האיום על ידי דריכות יתר למפגש ולקשר. 

self  ים את עצמם. שמאוד דרוכים לקלוט התנהגות של אחרים כדי להתאאצל נרקיסיסטים או

יותר בהשוואה למדחיקנים ואחרים. אליהם צריך להיות מוכנים  ,ברמה הראשונית של הטיפול

חשים הם יפרשו מטיפול כששמטופלים כאלה אפשרות המופרזות מעלות את הדריכות הערנות וה

ה אנשים שמרגישים שנחדרו בצורה כלשהי, וחוששים שזה יקרה אלשחודרים להם יותר מדי. 

 מרתיע. וחודרני עלול להחוות כטיפול ורם העבשוב. 

 H<2 . .יש יתכן שדמויות אנוש שלמות וראליות לא נמצאות מספיק ברפרטואר של האדם

תגובות אנוש אחרות, חלקיות או דמיוניות, אך אין מספיק תפיסה והתיחסות לדמויות שלמות. זה 

קיים או שלמים, מציאותיים חל -תוכו שבאובייקטים הדימויי על על ההפנמות של האדם, מלמד 

 – ועל מה מושתתת תמונת הזהות העצמיתאו פנטזמטים. כמו כן, זה מלמד על הדימוי העצמי 

רואה עצמו יותר כמציאותי ושלם, או מזדהה יותר עם דמויות דמיוניות וחלקיות, כמו האדם האם 

יפול. אנשים מאפשרת יותר זרימה בט H>2ילדים קטנים. איכות הקשר הנוצר עם אנשים עם 

, וגם על כך יש )כמו בעלי הפרעות אישיות( יותר השלכתיים בטיפולהינם עם תפיסות דמיוניות 

 כבר מתחילת הטיפול.  לתת את הדעת 

 3<PER .השיפוט בא ממקום אישי, אצל ילדים נפוץ במיוחד, ומבטא אגוצנטריות מדד זה .

פחות בשלות. נקודת ו בטא ילדותיותמהוא אצל מבוגרים מתאים לילדים. באופן שסובייקטיבי, 

הם . בטיפולגישה ארגומנטטיבית גבוה מציגים  PERאנשים עם השיפוט אינפנטילית יותר. 

אנשים חסרי בטחון, שמסתירים את חוסר הבטחון ואת הקושי שלהם במצבי אי וודאות על ידי 

ה לחפות על תחושה "(. עמדה זו בא8ראיתי בערוץ  - הם יודעים )"אני יודע -עמדה סמכותנית 

ווכחנות המטפל צריך להיות מוכן לתלות. ופנימית של חוסר, של העדר ממשות, חוסר בטחון, 

 ו על כל פירוש או השקפה שהמטפל מנסה להעביר להם. יתווכחשכך שלהם, ול

 M=0 . אלא 0-לא בהכרח לשתי משמעויות )הכוונה לו יש משום שזה מציב בעיה, משתנה ,

משום מבחן כולו, תוקף הספק ב, יש C=0-ו M=0(. כאשר2או  1להיות גם , שיכול נמוך -Mל

מבטא מחשבה, התבוננות  Mמבטא עמדה הגנתית יותר מאשר עמדה של האישיות. שזה 

גם מבטא כוחות של  Mיכולת לחשוב על העובר עליך ועל האחר. ורפלקטיבית בעולם פנימי, 

מטיפול תועלת נשים כאלה יתקשו להפיק א. נמוך הוא בעייתי Mבשני המובנים, האישיות. 

. אנשים חלשים לא , לפחות בתחילת הדרךדינמי הדורש רפלקטיביות ועוצמה כדי לשאת רגרסיה
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מבטא גם אלמנטים של אמפתיה,  Mיכולים לשאת מצב רגרסיבי ולחשוב עליו, לבטא הפנמות. 

המשמעות היא וך מאוד, נמ Mהוא עוסק בייצוגים פנימיים של אובייקטים אנושיים. אם משום ש

האם האדם מסוגל בכלל להיות אמפתי, השאלה היא ייצוגים פנימיים. שיש חסר מסוים ב

יתכן שהטכניקה הטיפולית תהיה שונה עם  .להפעיל אותנו להיות אמפתים אליו במפגש עמוו

  אנשים כאלה. 

 COP הנחה שקשר  , עלאישי-ביןהמשהו חיובי יצמח במפגש שאפשרות באמון מלמד על  גבוה

גבוה בטיפול. אם זה לא המצב, צריך  COPרצוי מאוד פרודוקטיבי. ויכול להוביל למשהו טוב 

 יהיה להתמקד בעניין הזה. 

 P > 7 כאשר .P=8  תגובות. זה מאותת על עשרים ומשהו בדו"ח בן מאוד נדיר או יותר, זה

מנסה יותר מדי יא שהאדם משמעות הדבר הנסיון יתר למצוא חן ולרצות. על קונפורמיות יתרה, 

לפעמים מצב כזה  .איפה הסובייקטיביות והאינדיבידואליזם שלו , ולא ברורלהיות כמו כולם

מתחת לחזות המרצה והאדפטבילית ישנו דווקא אדם כועס  - reaction formationעל מעיד 

לפתור מנסה למעשה אך קונפורמיזם, בהוא מכסה על כך בנימוסיות, בהסכמה וועויין מאוד. 

לכאורה נוח לטפל במישהו כזה, אבל צריך באופן הגנתי תחושות הפוכות של עוינות וזעם. 

דווקא ולהערך בהתאם לקראת התוקפנות שאולי תגיע או  P-להיות ערניים למוגזמות של ה

 . הנימוסיות היתרלעלות על פני השטח, במקום הלאפשר לה לתוקפנות שצריך 

 Adj D / D > +1 . בת מתבטאמצוקה-D ב שלילי או-Adj D  באים עם אנשים ש –נמוך

ממצא הוא  D=+3או  D=+2עם פרוטוקול לעומת זאת, לטיפול. יותר נוחים גלויה מצוקה 

אדם כלל לא יכול לגעת האיזה מפתח הגנתי נוצר כאן שללשים לב גם ברמה הדינמית יש חריג! 

 קה, כדי שיתאפשר בכלל המפגשלמצוצריך לחבר אותו עצמו. אם הוא בא לטיפול, מצוקה של ב

והטיפול קשה, כי אין חיבור ( 3)או  D=+2הרבה פעמים יש מצב של . אצל פסיכופטים הטיפולי

סוציאלי לסבול או לחוש מדוכא, משום -מדבר על השאיפה להביא את האנטיויניקוט למצוקה. 

מבטא את הוא שף כשהגו ,אצל אלקסיתימיםחיובי לפעמים גם  D-שרק אז ניתן יהיה לטפל בו. ה

ערוצים של ביטוי בהסבל מקבל משום שחיובי,  D-המצוקה. גם אצל סכיזופרנים לפעמים ה

עקב  סכיזופרני, כשיש סבלתהליך זה בניגוד ל)לא נחווה כמחובר פנימית והלוצינציה, ופנטזיה 

 . (הפחד להתפרק

 EB –  טיפולים ם שבתכנון הטיפול, משו לאיזה טיפוס האדם משתייךחשוב לתת את הדעת

טיפול. סוג של כל מתקשים להתמיד בשונים מתאימים לטיפוסים שונים. טיפוסים אמביטנטים 

הוא אחר. אנשים והביטוי העיבוד  ,החוויהם סגנון אקסטראטנסיבים ואינטרוברסיביאצל 

הם יותר  - נוחים יותר לטיפול דינמי )אלא אם יש פרמטרים אחרים בעייתיים( רוברסיביםאינט

יבים, יותר חושבים, יותר מחוברים לאובייקטים הפנימיים שלהם. אפילו סכיזואידים, רפלקט

(. אנשים Tאין ו, נוחים יותר לטיפול )רק שאצלם אין מצוקה Mשאצלם גם יש הרבה 

 לטיפול דינמי אבל גם לטיפולים אחרים יותר 'טכניים'אקסטראטנסיבים מתאימים 

  לחברם למחשבה דרך הגוף, וכו'. אקספרסיביים, כמו טיפול בהבעה. אפשר ו

 1.22<L  או(L>0.99) פתוח ואינו  אדם צמצם את עצמוהעל צמצום טווח החוויה.  עידהמ

יכול לשאת דברים לא מובנים, עמומים ולא  הוא קונקרטי, נצמד למוכר, לא .ווייתילעולם הח

טיפול דינמי, והם קשה להם להיפתח לעושר החווייתי, לזרימה ולניואנסים הקיימים במוגדרים. 

 Lלמשל, לטייסים יש  –צריכים הבניה וטיפול מבנה יותר. )לא תמיד זה מעיד על פתולוגיה 

לפני תחילת הטיפול,  חשוב לדעת את זהגבוהה, וזה טוב לתפקוד שלהם נוכח ריבוי הגירויים(. 
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הם והם יאיים עלי , שכן הואגבוהה Lטיפול מאוד פתוח בהווייתו אינו מתאים לבעלי משום ש

 . ינשרו

 FD=0 . לדעת את ור, ללמוד ירצון להכבמובן של התבוננות פנימה המשתנה מעיד על יכולת

, משום שהאדם פנוי ויכול יותר יכולת להיות בפסיכותרפיהומעיד על  רצוי מאוד FD=2. םעצמ

כל מה שנאמר או יותר, שאצלם  FD=6מבעלי  יש להיזהרלעשות עיבוד פנימי של תהליכים. 

פול עלול להפוך לחיטוט עצמי, לרומינציה עד כדי אובדן משמעות וחוסר תוחלת )למשל בטי

 לטיפול.   אינו מתאים FDלו פחות בהכרח מי שיש לא אובססיבים(. עם זאת, 

 V>0 יכול  . אדם כזהתבוננות ביקורתית כלפי עצמולהאדם נטיה של ה. זהו משתנה המעיד על

אך לפחות שולל, דוחה ולא אוהב את עצמו, הוא ם כרגע את עצמו. אמנולבחון  להיות בטיפול

הוא מדד  V=1מישהו נטול מודעות ומגע עם עצמו. לכן על פני זה עדיף ברמת הפניה לטיפול, 

גבוה מדי עלול להיות קשור לכיוון V -יש לשים לב לכך שדינמי. ) אפשרות לטיפולחיובי ל

 .(אובדני

 Fr>0 . שמקרינים הנרקיסיסטים גם  –פסיכותרפיה האויב הגדול של ההנרקיסיזם הוא

מסתירים או מגלים דבליואציה  ביישנותוגרנדיוזיות וגם אלה שבעמדה ההפוכה של חוסר אונים 

לפעמים היא מתבטאת בצורה אחרת כמו , ולטיפול. לפעמים היא גלויה, בוטה, תוקפנית וצינית

 גם אתהולעזור לי,  יכול ד לאאני חלש ומסכן, אף אח)" לא להגיע, או מעמדת חולשה לכאורה

, קושי בביטוי נזקקות. לבוא למטפל זה ביטוי של צורך בעזרההא י. התזה העיקרית כאן הלא"(

המנגנון הנרציסטי מגן מפני הצורך בבקשת עזרה. להרגיש צורך מפגיש עם כאב, עם חוסר, עם ו

נרציסטי,  להתבטא מוקד ברורשך יכול .הסתרה, הכחשה, הדחקה וכו'יש אובדן אובייקטים, ולכן 

באיום של חשוב לדעת על כך מראש, כדי לנהל את הטיפול מבלי לגעת לפעמים לא גלוי. שהוא 

 האדם להיות נזקק. 

  a:p-  בדומה לאנשים עם נוקשות קוגניטיבית. מעיד על מהשני, הדבר  2כשאחד גדול פיPER 

ומבטלים את דברי המטפל. זה  . הם מתווכחיםלהשפעה ולשכנוע ניםלא ניתגבוה, אלה אנשים ש

 פרפקציוניסטים. ומופיע אצל אובססיבים 

 EBPer  להגמיש את האדם מתקשה (. 2.5אחד גדול מהשני פי כש)מראה נוקשות של סגנון

לאנשים נוקשים כאלה קשה לשאת את אי הוודאות והשינויים לסיטואציה. בהתאם עצמו 

  .מצב הטיפוליהמתמידים המאפיינים את ה

 M
a
:M

p
M -אם ה .

p
מחפשים פתרונות מאגיים בפנטזיה. אין להם גבוה, מדובר באנשים ה

הם כמו לרופא שיתן להם תרופה או פתרון. לטיפול הם באים , וסבלנות להיות פעילים בטיפול

העבודה שלהם מכינה. -אקס-דאוסשל מצפים מהמטפל לפתרון ופעילים בתהליך הטיפול, אינם 

 בציפיות. והמטפל צפוי לחוש תסכול ואי עמידה  ,בתהליך הטיפולי מוגבלת מאוד

 SumC<2.5 .במיוחד יש בלימה או חסימה של הערוץ ה( כאשר רגשיSumC=0 / 1 .) הערוץ

נכון אלקסיתימי, ואז זה לא יתכן שהמטופל , לפחות בתחילת הטיפול. חסום תרגשישל תקשורת 

ריך לעזור לו לשיים רגשות, ציתכן שלנסות לתת לו ביטויים רגשיים, שהוא לא מבין בכלל. 

 קשר בין רגש לגוף או בין רגש למחשבה. את להבין ולעשות דיפרנציאציה של רגשות, 

 Afr נמוך  
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 Zd טיפולי. אנשים מארגניםהבמובן  נוחים יותר אנשים עם תת ארגון .מארגן יתר/תת מארגן-

 ניטיביםליכים הקוגנוקשים מבחינת התהויתר הם אנשים הרבה יותר קפדניים, פרפקציוניסטים 

-פרהאלה יכולים להיות . הבניהשלהם. הם שואפים לשלמות, ופוחדים ממצב שאין בו 

שצריכים שליטה.  ניטיביאנשים עם סגנון קוגים או אובססיבי יםפרפקציוניסט, או פסיכוטיים

יתר מחפשים כל דבר כדי לאסוף לכדי נוסחה שתאפשר לחוש בטחון, ולפעמים זה -מארגני

 לדעת זאת מראש. כשול בטיפול, ולכן כדאי מהווה מ

 XA% 

 S=>3  אוS=0 .S=0  ועלול להדאיג, משום ש חולשה בכוחותמעיד על-S  כוח להגיד את מבטא

( הוא משתנה רצוי 3)אצל מתבגרים אפילו  S=2או  S=1. ולהתיחס אחרת מה שלא מקובל

כשזה במידה מותאמת.  ,הםויכולת לעמוד על שלמרדנות, אכפתיות, דווקאות, למדי, המעיד על 

. החלק Sבגלל נגרמו שהרבה מינוסים משמעו  S-%>0.4, כי S-חשוב לשים לב לכמות ה

הדווקאי, העוין, הזועם, הוא שמפריע לאדם לבוחן המציאות. לכן מוקד הטיפול צריך לחפש איך 

דם להפגין אהכיוון הטיפולי הוא סביב הנסיון של ההמרדנות והדווקאיות עומדת במרכז העניין. 

גבוה, זה הכללי המינוס אחוז לא כל כך גבוה ו S-%-זם שלו. אם היאת ייחודיותו ואת האנטגונ

זה כיוון טיפולי  –ארגן את העולם סייע לו ללמטרת הטיפול היא פסיכוטי שעשוי להיות אדם 

 שונה לגמרי. 

 

  :מטיפולאפיונים של פורשים על  של אקסנר יםמחקר

I 8לפני פגישה פול פרישה מטי. מחקר על: 

ההגנה (, משום שEgo>0.32ומדד אגוצנטריות גבוה ) Fr >0הם הנרקיסיסטים בעלי הפורשים העיקריים 

 עזר. יהנרציסטית שלהם לא מאפשרת להם לה

, הם מקבלים פידבק , כי לכאורה טוב להםמטיפול פורשים (COP>1 AG=0 H>2בעלי )רצים גם המ  

להיות ודפוס הזה, בלשנות משהו היא לבוא לטיפול המשמעות של . לטיפון להם מה להרוויח מהיוא חיובי,

 בריח אותם מהטיפול. עלול להאבד משהו הם עלולים להאיום ש - יותר אסרטיבים ותוקפנים

 . מטיפול יותר לפרושגם הם אמביטנטים נוטים 

 ביטוי רגשי. , בגלל הקושי עם פורשים( avoidant)נמנעים גם 

 

II .דינמי ואקלקטי:ניטיביקוג –שה מטיפולים שונים מחקר על פרי , 

לכל סוג הם מתקשים להתמסר פורשים מכל סוגי הטיפולים.  (והאגוצנטריות FR-עם ה)הנרקיסיסטים 

 . של טיפול

של צריך לנקוט דרך , ומאוימים מהמפגש, לפחות בהתחלההם ושרים מטיפולים דינמיים. נ  T=0בעלי

 .שלא תבריח אותםקשר 

 פורשים. שבו, ו העמימותוהרגרסיה , על נוח עם טיפול דינמיחשים לא  CDI>3בעלי 
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III .אצל אנשים עם בעיות  ,, דינמי ואקלקטיניטיביקוג –סוגים של טיפול  3-מחקר על פרישה מ

 אישיות:-בעיות ביןלעומת אפקטיביות 

 . מה הסימפטוםיסטים פורשים מכל סוגי הטיפולים, לא משנה נרקיס

 ם במיוחד מטיפול דינמי, לא משנה מה הסימפטום. יורשפ CDIבעלי 

T=0  .פורשים גם הם מטיפול דינמי 

 .לא פורשים משום סוג טיפול (p>a ,Food>0אנשים תלותיים )

 

IV . מחקר על דירוג של מטפלים את התקדמות המטופלים בטיפול, איכות הקשר, תחושת

 ההתפתחות:

Avoidant לא נגישים, לא פתוחים לחוויה. הם נתפסים כמטפלים.  מקבלים דירוג נמוך מאוד אצל 

CDI>3 T=0  .גם מקבלים דירוג נמוך 

 טים גם הם מקבלים דירוג נמוך. יססקינר

 מדורגים נמוך בגלל הדביקות שלהם. גם התלותיים 

 מאוד קשה. נתפס כ T=0גבוה עם  CDIבטיפול דינמי, 

 

 מקרים לדוגמה:

הקלינית, אך הרורשך מאפשר לראות תמונה  יה והסימפטומטולוגיהמדובר במקרים שדומים מבחינת הפנ

 שונה לגמרי:

, רווקה. מגיעה לטיפול בפעם השלישית בגלל דכאון ומחשבות אובדניות, קשיים בריכוז, קושי 35בת . 1

. הרבה יחסי מין, ללא להתפתח קשרים רבים שלא הצליחוברקע היו לה בעבודה. סגנית מנהלת בחברה. 

 . ממשיקשר 

DEPI>6כך שהתמונה אכן דכאונית. אך ה ,-CDI>3 . כיוון הלך ליהמוקד הטיפולי שמכאן-CDI ,

 פחות מתאים לטפל בעניין הדכאוני. לקושי במיומנויות החברתיות. 

 .Frואין  FD=0בכלל. כל העולם הרפלקטיבי וההתבוננות איננו.  Mאין , וR=15האשה מצומצמת 

D=-2 ו-T=3 . נזקקת. היא פסיביתוהיא מאוד מחפשת (p>a). 

P=6  .)גבוה אך לא מוגזם(FM=0 היא לא מעיזה לגעת בתכנים שקשורים לצרכים ילדיים לא , כלומר

ובתימות הבין הילדיים דכאון שלה. המוקד הטיפולי צריך להיות בצרכים לזה קשור מסופקים. אולי גם 

 והרבה זעם.  S=4יש גם לצד זה אישיות. 

 

תסכול  ,תלונה של דכאוןמגיעה עם רווקה. נאה ומושכת, לבוש שמרני.  36בת  –מה דולכאורה מקרה . 2

קשרים שלא הפכו להיות משמעותיים. קרייריסטית מספרת על מתקשה לקום בבוקר,  .מתמשך, חרדות

 משתעממת מהר .ועוברת מקומות עבודה, , והישגית מאוד

 .גבוה. אבל הטיפוס שונה DEPIגם לה יש 
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 המוקד הוא נרציסטי, ולא המוגבלות החברתית.  . אצלהFr>0בוה. לא ג CDI אצלה

R=21 ,L=0.31 יש לה הרבה כוחות. גם אצלה .FM=0 . 

 . למרות שבאה בדכאון, היא לא מבטאת מצוקה. D=0אצלה 

. היא P=7)נדיר(.  100%בוחן מציאות . 7מדד האינטלקטואליזציה שלה =מדד האגוצנטריות גבוה. 

 .  DQ+=9ניכר צורך בשליטה. גם ישגית. פרפקציוניסטית וה

 

ניתן להפיק ממנו הסוגיה המרכזית בטיפול, ובמובן זה מצביע על הרורשך דוגמאות אלה מראות כיצד 

 תועלת רבה.  

 

 

 

 

 


