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  אקזיסטנציאליזם . 1

  אקזיסטנציאליזם באופן כללי

. במסגרת הקורס נתמקד 20-ובתחילת המאה ה 19-הוא זרם פילוסופי שהתפתח בסוף המאה ה אקזיסטנציאליזם

. לאקזיסטנציאליזם הפסיכולוגי שני מאפיינים הכניס אותו כחלק מטיפול, ו, שהושפע ממנואקזיסטנציאליזם פסיכולוגיב

  שונים (ע"פ דייוויד קופר):עיקרים, המהווים מכנה משותף בין הדגשים השונים שנתנו הוגים 

, כלומר, מודע לעצם הקיום של עצמו ומתבונן בכך, חושב על משמעות הקיום שלו. הדגש Self-reflectiveהאדם הוא  .1

 כאן הוא פנומנולוגי, ועבור הרבה מההוגים גם מודע (זאת בניגוד לפסיכואנליזה שמדגישה את הלא מודע).

האדם הוא לא רק מה שהוא עכשיו, אלא נמצא בתנועה מתמדת לעבר : )Becomingהאדם תמיד נמצא בהתהוות ( .2

  לשאלות על מי אנחנו באמת, והרצון לבטא זאת. –ההתהוות קשורה למושג של אותנטיות מטרות חדשות. 

  : מתוך האקזיסטנציאליזם הפילוסופיהשפעות 

אחד ההוגים למצוא משמעות. קירקגארד היה -ראו את המטרה שלנו כ קאמיו קירקגארד: מציאת משמעות .1

הפילוסופי. בחן את המצב הקיומי האנושי, וטען כי העולם נעשה למקום  באקזיסטנציאליזםהמרכזיים הראשונים 

שקל לחיות בו, החיים הפכים קלים מדיי ונגישים (מתבטא למשל בבניית רכבות..). הוא רצה להשקיע בלהפוך את 

 העולם לקשה ומורכב יותר.

שחוויה סובייקטיבית היא מה שמאפיין את טען , , אבי האקזיסטנציאליזם בפילוסופיההוסראל: חוויית הסובייקט .2

גישה זו באה לידי ביטוי האדם, ויש להבין את בני האדם דרך התמקדות בחוויה זו ("אני חווה משמע אני קיים"). 

ר דרך החוויה שלו, והבנה של אמפתיה כראיית העולם מנקודת המבט של בפסיכולוגיה דרך הניסיון לעזור לאח

 האחר. 

הוסיף שאנשים לא רק חווים את העולם אלא פועלים בו, ועם  היידיגר: )Being in the world( חוויה של מושלכות .3

, כלומר, נולדים למצב מסוים שלא בחרו בו, והוא משפיע רבות על מה שיחוו בחייהם. הוא מושלכים לתוכוזאת, הם 

גישת טיפול . איתןהדגיש שאמנם אין לנו שליטה על נסיבות לידתנו, אך יש חשיבות לאופן שבו אנו מתמודדים 

היו חווים לו היו  המושפעת מטענה זו היא טיפול מבוסס חמלה. למשל, טכניקה בה מבקשים מהמטופל לדמיין מה

נולדים למשפחת פשע. המטרה של הטכניקה הזו היא לאפשר לאנשים לשים לב באיזה מידה מי שאנחנו מושפע 

 מהנסיבות אליהן הושלכנו, ואיפה יש לנו חופש.

  סארטר טען שהאישיות נובעת מהבחירות שאנחנו מבצעים, והדגיש את החופש שלנו לבחור. : חופש .4

  ויקטור פרנקל

הוא שרד את השואה, והגיע הושפע מפרויד ומאדלר. הוא היה פסיכיאטר, ו. 1905-1997חי בשנים ויקטור פרנקל  :רקע

  ). 1963-למסקנה שמי שיש לו סיבה לחיות יכול להתמודד כמעט עם הכל (במקור, ציטוט של ניטשה מ

אלה שמצליחים למצוא משמעות ברגעי  –: פרנקל מחלק את בני האדם לשני טיפוסי אישיות בתיאוריה של פרנקל אישיות

  פרנקל טען שמציאת משמעות היא משהו שהוא מעבר לחיים עצמם, והיא שמפרידה את האדם מהבהמה. קיצון, ואלה שלא. 

  לוגותרפיה

תוספת לטיפול הפסיכואנליטי ולא , ומהווה : גישה טיפולית אלטרנטיבית לפסיכואנליזה שפותחה על ידי פרנקללוגותרפיה

  . משמעותפירוש המילה 'לוגו' הוא מטרתה היא לעזור לאדם למצוא את המשמעות האישית שלו. לו.  תחליף

רצון למשמעות. ההבדל בין לוגותרפיה לבין הפסיכואנליזה נעוץ במוטיבציות הבסיסיות של האדם.  :מוטיבציה בסיסית

  (אדלר).  Agency-ו פרנקל דיבר על רצון למשמעות  במקום על סיפוק דחף (פרויד) או כוח
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: משמעות היא משהו שעלינו למצוא בעצמנו. לא ניתן לקבל אותה ולא ניתן להעניק אותה. האחריות למצוא משמעות אישית

פרנקל הקביל זאת לצחוק: אם מלמדים את עקרונות ההומור זה לא מצחיק, אלא שזה משהו שצריך לגלותו. זאת, בדומה 

 גם לאהבה, תקווה...

: כאשר לא נצליח למצוא משמעות, נחווה משבר קיומי. זוהי חוויה של החיים (הריק הקיומי) האקזיסטנציאליסטיהוואקום 

כריקים מתוכן, חסרי כיוון, חסרי מטרה ומשמעות. היא תחווה כמצוקה, אשר עשויה לעורר התנהגויות הרסניות כלפי 

חור, חלל ריק הנפער בחיינו כאשר איננו מוצאים משמעות. 'וואקום הקיומי' כחור ש-החברה וכלפי העצמי. פרנקל התייחס ל

. הוואקום נוטה להתמלא במהירות על ידי סיפוקים מידיים, ואולם, אם נמלא שעמוםאחד הסממנים המאפיינים אותו הוא 

נו באמת. 'לא נכונים' (למשל, אוכל, אובססיות לניקיון, כסך, שנאה וכעס, יחסי מין) זה לא יספק אות-את החלל בתכנים ה

  על פי פרנקל, הריק הקיומי הוא שגורם לרוב הבעיות הנפשיות והמצוקות הרוחניות.

 הבנת פסיכופתולוגיה:

 הן למעשה ביטוי לחרדה אקזיסטנציאליסטית, ומקורן בחוסר משמעות. הפרעות חרדה ספציפיות הן  הפרעות חרדה

אחר. פרנקל טוען כי עם מציאת משמעות החרדה  'מולבשת' על אובייקט-מצבים בהן החרדה הקיומית אינה מודעת, ו

 נעלמת. 

 הוא מצב של פער גדול בין מה שהאדם רוצה להיות לבין מה שהוא באמת, אשר גורם לאדם לאבד תקווה.: דיכאון 

 :עקרונות מרכזיים בלוגותרפיה

 לכל הפחות, חופש . אנחנו נולדים לתוך גורל ונסיבות מסוימים, אך תחת זאת יש לנו חופש אמנם: חופש הרצון

במיוחד (הוא  תפרנקל הדגיש שהחופש לבחור הוא משהו שתמיד איתנו, גם תחת נסיבות קשו בהתייחסות לנסיבות אלה.

, ואולם, ככל שיש לנו יותר בחירה, באופן פרדוקסאלי קשה לנו יותר למצוא משמעותנותן דוגמא ממחנות הריכוז). 

 האחריות למצוא משמעות הופכת גדולה ומורכבת יותר. ו

 תורמים לתחושת המשמעות והיעדרם פוגע בה:ר שא, החופש בא לידי ביטוי בשני אופנים מרכזיים

 אנחנו יכולים לבחור את אמות המוסר שלנו, לבחור לפי אילו ערכים אנחנו רוצים להתנהל  :בחירה מוסרית

ולחיות את חיינו. כל בחירה מוסרית תורמת להתהוות המצפון שלנו, ומאפשרת לנו לעדכן את אמות המוסר 

 שלנו. 

  מסביבנו.היכולת לבחור מערכות יחסים, לבחור את האנשים שיהיו : בינאישייםחופש לבחור קשרים 

 המטרה למצוא משמעות תר באופן מתמיד ליצירה, ערכים ומשמעות. על פי פרנקל, האדם חו :השאיפה למשמעות

ריקנות נפשית אינה  ,כך אלא מתח בריא. היא מצב נורמאלי לא פתולוגימשותפת לכולנו. על כן, אי ידיעת המשמעות 

 , שכל אדם חייב להתמודד איתו. סימפטום אלא פוטנציאל לאתגר

 חוויות בממד זה ממד של שכל, ידיעה, רוחניות ותודעה. זהו הממד בו האדם מחפש משמעות: הממד הנואטי .

 קשורות לשכל, אומנות, רגשות ויצירה, ודרכן מוצאים משמעות. 

  מהיכולת לחפש כאשר משהו מכשול במציאת המשמעות. מתעוררת מ שנובעתהפרעה נפשית : נואטיתהפרעה

, או כאשר לא משתמשים בממד הזה כדי לחפש יתן לבטא דעה מסוימת)(למשל, כשלא נ משמעות נבלם או נלקח

 לאחר.  אחדבדבר וכן במעבר תדיר בין עיסוק  בכל מה שעושיםהיא מתבטאת בפקפוק  משמעות.

 ועלינו לחפש אותה ולנסות להבין פרנקל מאמין שהמשמעות תמיד נמצאת, הפשר העליון בהוויה ("הלוגוס"). : המשמעות

אותה. הוא טען כי לכל אדם משמעות ייחודית, תכלית ואמת בעולם שעליו לחפש, אם כי לעולם אי אפשר לגלותה 

  עלינו להשתמש בה כיעד המכווין אותנו בעשייה שלנו. בשלמותה.

  דרכים עיקריות למציאת משמעות:
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  המשמעות נמצאת בחוץ, בתקשורת עם העולם. לא להיות באינטראקציה עם העולם ,חוויות חיים ועשייהדרך .

 נמצא אותה בישיבה בבית עם עצמנו.

 מציאת  למשל חוויה אומנותית או רוחנית, אהבהגירוי של הממד הנואטי. , התנסות בחוויה משמעותית של ערך)

לחפש את הפעולות שעשינו והרגשנו משמעותיים, . יקטים בעולם)ערך באחר), יצירתיות (להיות מעורבים בפרו

 דברים שהעלו בנו תשוקה, שיש להם ערך מבחינתנו.

 פרנקל ראה בסבל חלק מהחוויה האנושית, נדבך של החיים שאינו ניתן להפרדה. עלינו מציאת משמעות לסבל .

 להבין מה משמעות הסבל הזה, ללמוד ממנו משהו על עצמנו או על החוויה שלנו בעולם. 

  טיפול

וכל על המטפל לעצב את התנאים בהם יפרנקל שם דגש על הקשר הטיפולי, אשר מבוסס על אמפתיה ועל שיתוף פעולה. 

הטיפול שואף  משמעות באופן ישיר.את הלתת  מנסה (ואף אינו יכול)המטופל למצוא את המשמעות האישית שלו, ואינו 

פרנקל מאמין שהמטופל מגיע להחלמה רק כאשר מגיע להבנה שחייו תלויים בו, ויש לו יכולת . הרחבת מעגל המשמעויותל

  מספר טכניקות:ב לשנות. פרנקל השתמש

 גישה טיפולית, המשקפת את תפיסתו של פרנקל כי מקורה של המשמעות הוא בחוץ, בעולם. יש לחפש : רפלקציה-דה

 Behavioralניתן לראות בהנחה זו את הבסיס לטיפול בעצמנו. פנימה משמעות דרך התבוננות בעולם ולא 

Activation לשבור את  ודרך כך, בו מכריחים מטופלים לחזור לפעילויות שהיו משמעותיות עבורם בעבר, בדיכאון

 דבר, לא נהנים משום דבר וחושבים מחשבות רעות על עצמנו ועל הקיום.המעגל הדיכאוני בו לא עושים שום 

 על מנת להפנות  ,?"מה משמח אותך"; "מה גורם לך להרגיש סיפוק?"השתמש בשאלות כמו פרנקל : מנחות שאלות

 דרכם ניתן למצוא משמעות. ,זרקור להיבטים אחרים ומעשירים בחיינו

 המטפל מנסה לפתח את ההבנה שתמיד יש אפשרות בחירה, דברים לא נכפים עלינו באופן  :שינוי גישה לא בריאה

האשמת אחרים אוטומטי. למשל, אפשר לבחור איך מגיבים בסיטואציות מסוימות. זה מתנגד לתחושה נפוצה של 

והנסיבות במשהו, וחוויה שאנחנו תקועים בתוך זה. הוא מנחה אותם לחשוב מה אפשר לעשות למרות הנסיבות 

 ("למרות שזה קרה" במקום "למה זה קרה?").

 ה או בהגזמה (למשל, נמיקוד תשומת הלב של המטופל בניסיון לחתור לדבר המפחיד בהקצ: התכווננות פרדוקסאלית

, דרך התבססות על יכולתו של האדם להתנתק היא לפגוע בחרדת הציפייה, במנגנון ההימנעות הומור). המטרה

דוגמאות: להנחות מטופל מתאים לטיפול בהפרעות חרדה, אובססיות ופוביות.  זו מעיין הגחכה של החרדה. מעצמו.

 "מקסימום המטוס יתרסק ותמותו". למטופל עם פוביה מטיסות: מגמגם לגמגם בכוונה, לומר 

 אנליזה שהמוקד שלה הוא התייחסות קיומית, ומטרתה לסייעה במציאת המשמעות  :אנליזה אקזיסטנציאליסטית

 ומימושה תוך לקיחת אחריות אישית. 

 שילב בטיפוליו טיפול בחשיפה, והיה מהראשונים שהשתמשו בטכניקה זו. : פרנקל טיפול בחשיפה 

  הטיפול בלוגותרפיהביקורת על 

מציעות פתרון לקונפליקטים פנימיים לא , אינן יורדות לעומק והטכניקות ההתנהגותיות שטחיות וקצרות מועד .1

 שמתחת לפני השטח. 

 בחיים. שלוגותרפיה מציעה פתרון אחד לכל הבעיות, ובכך מרדדות את המורכבות : אוטוריטריות .2

  

  רולו מאי



 

5 
 

יא את ב(ולזה שה לפסיכולוג האקזיסטנציאליסטי הידוע ביותר בארה"ב ונחשב, 1909-1994-בחי  רולו מאי: רקע

נחשף לאקזיסטנציאליזם דרך הספר של קירקגארד, הוא הוא התחיל כפסיכואנליטיקאי. . האקזיסטנציאליזם לארה"ב)

  כאשר היה חולה בשחפת וחווה משבר קיומי. 

אקזיסטנציאליסטית פסיכולוגית שהתייחסה לשלבי התפתחות מאי יצר תיאוריה  :תיאוריית התפתחות בשלבים

  (המקבילים לאלה של פרויד).

 זוהי קבלת הגורל והתמודדות באומץ מול החרדה, מודעות לדילמה רהיא השלב ההתפתחותי הגבוה ביות יצירתיות .

, יוצרים משהו חדש ואותנטי. זה מצב בו הולכים מעבר לאגו ומוצאים הגשמההקיומית, למוות ולסופיות, וקבלה שלהם. 

 יום.-על פי מאי, האדם יוצר את הקיום שלו דרך הפתרונות היצירתיים שלו בחיי היום

 ק: השלב הקודם ליצירתיות. אדם הנמצא בשלב זה ממלא את חובותיו ומתנהל בחברה באופן מספמבוגר אחראי 

 ונורמטיבי. 

  חופש וגורל, בין דטרמיניזם ובחירה. מאי מדבר הרבה על המתח בין  – המתח בין חופש וגורל

Being – והיא אינה ניתנת מושג מרכזי אצל מאי, המתייחס לחוויה. אצל מאי, החוויה היא הדבר היחיד שהוא אמיתי ,

במספרים ומדדים כמותיות המודדות את האישיות מאי פוסל תפיסות . (אשר יפספסו את מהותה) לתפיסה בכלים כמותיים

  ניתן לכימות מתמטי אינו אמיתי. וגורסות כי מה שאינו 

  חרדה

  מאי התייחס להבחנה בין חרדה קיומית לבין חרדה נורמאלית. 

 היא בסדר גודל אפשרי : חרדה הפרופורציונאלית לאיום. אינה מערבת קונפליקט ואינה דורשת הדחקה. נורמאלית חרדה

 באופן מועיל. להכלה, לכן ניתן להתמודד איתה

 קליין), ומערבת קונפליקט. אינה מתאימה בפרופורציות שלה לכל של דומה לחרדת כיליון ( :חרדת מוות/חרדה קיומית

 , ועל כן אנחנו נוטים להסיט אותה מהמודעות שלנו.זה משהו שקשה לנו לעמוד בפניו או להכילואיום אובייקטיבי אחר. 

  

  ארווין יאלום

  הי מטופל אצל רולו מאי. , 1931-נולד ב: רקע

תיאוריה דינאמית אקזיסטנציאליסטית, הנבדלת מגישות  מציעיאלום : כגישה דינאמית תפסיכולוגיה אקזיסטנציאליסטי

מוטיבציה הקיומית הבסיסית, שהיא דאגות קיומיות המושרשות בקיום האנושי. הדאגות הדינאמיות אחרות בתוכן 

את הדחפים בתיאוריה של פרויד, ועל כן, תוכן הקונפליקטים אצל יאלום שונה מאלה הקיומיות אצל יאלום למעשה מחליפות 

  בשונה ממנה, המיקוד אינו בעבר, אלא מנותק מזמן. בדומה לתיאוריה של פרויד, הדאגות הבסיסיות אינן מודעות. של פרויד.

טבועות בנו, ועל כל אחד מאיתנו  , בתיאוריה של יאלום, הן ארבע דאגות בסיסיות. הןהאנושיהכוח המניע של הקיום 

  הן לא מודעות.  להתמודד איתן.

: הדאגות הבסיסיות (המחליפות את הדחפים בתיאוריה של פרויד) יוצרות מנגנון הגנה חרדה  המנגנון: דאגה בסיסית 

ם להשתמש במנגנוני עושים הכל כדי לא לבוא במגע עם תכנים אלה, ועל כן עשוייאנחנו חרדה איומה שאיננו יכולים להכיל. 

  הגנה כדי לברוח מהקונפליקט שהן מעוררים.

  בסיסיותהדאגות ארבעת ה

  .המוות .1
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, על פיה אנחנו תיאוריית ניהול האימהרעיונותיו של יאלום מתחברים להמוות הוא וודאי, ועל כן מעורר חרדה קיומית. 

רגיע את המודעות לסופיות. תיאוריית ניהול למשהו שימארגנים את עצמנו כך שנוכל להימנע מהרעיון של המוות, וזקוקים 

  האימה מסבירה כך משיכה לדת, לגלגול נשמות ולאמונות נוספות. 

 להמשיך להתקיים ןבין המודעות למוות לבין הרצו: הקונפליקט

  :הגנות מפני הוודאות של המוות

 תפיסת של "לי זה לא יקרה". מעודדת לקחת סיכונים.  :ייחוד אישי 

 ואז נמשיך להתקיים  מנסים להנציח את עצמנו, להשאיר חותם על העולם שיישאר אחרי מותנו :הישגיות יתר)

 באופן כלשהוא).

 מקריבים את עצמנו" בשבילה. זוהי -משקיעים את חיינו במטרה נעלה, בטובת הכלל, ו: הרואיזם קומפולסיבי"

יל אחרים (לדוגמה, מחבלים מתאבדים, שקונים הנצחה של עצמנו כגורם משמעותי, כמישהו ששינה משהו, שהצ

 לעצמם משמעות באמצעות אקט של להקריב את עצמם). 

 ביחסי מין יש תחושה של אינסופיות, של התנתקות מעצמנו. החוויה היא של יצירה,  :התנהגות מינית כפייתית

 המוות לרגע."קונים לעצמנו זמן", וזה משכיח את -(יש פה גם אקט סימבולי של יצירת חיים), ש

 להצטרף  תלות באדם אחר שידאג לנו או יציל אותנו, ידאג שיהיה בסדר. לדוגמא:  :אמונה במציל אולטימטיבי

 לכת.  

ומצא שהאבל יהיה קשה יותר כאשר מערכת היחסים הייתה קשה. כך, קל לשחרר * יאלום עשה מחקר על אבל, 

ולהתאבל על יחסים טובים, בעוד שיחסים בעייתיים יוצרים אבל מורכב, שיש בו תחושה של פספוס, בזבוז החיים, 

  תחושה שיש משהו שלעולם לא נוכל לתקן, ומודעות לכך שהעברנו את החיים בכעס וריבים. 

  .חופש .2

יאלום מניח אנחנו נולדים לנסיבות מסוימות ולסביבה וחינוך מסוימים, אך בתוך נסיבות אלה יש לנו חופש בחירה.  אמנם

שהעולם אינו קבוע מראש, אלא שהאדם אחראי על יצירת עולמו. החלטותינו משפיעות וקובעות את מהלך חיינו. יש לכך 

  ת להשלכות היא בידינו. אין את מי להאשים. משמעויות מפחידות: אנחנו יכולים לעשות טעות, והאחריו

 בין הרצון לבסיס מובנה לבין ההכרה בהיעדרו. :הקונפליקט

  :מול האיום שבחופשהגנות 

 הקומפולסיביות נובעת מהניסיון למצוא וודאות ולברוח מאחריות, שהיא אופן התמודדות אפשרי  :קומפולסיביות

עם האימה שהחופש מעורר. זוהי התנהגות אובססיבית סביב בחירות שאנחנו עושים, המקושרת לפחד מחרטה: 

עה המאופיינת , הפרRelationship OCDייתכן שיכלנו לבחור טוב יותר. לדוגמה,  –עבור כל בחירה שנעשה 

חרטה  –באובססיביות לגבי מערכות יחסים (עיסוק מתמיד סביב האם בחרנו את בן הזוג הנכון, ואחרי פרידה 

 ...).האם ויתרנו על בן הזוג הנכוןושאלות על 

 זה בעייתי, משום שזה גורם לנו לאבד את . 'את מי להאשים'לתת למישהו אחר להחליט. כך יש  :התקת אחריות

 עצמנו. 

  .בידוד .3

 עדיין נהיה נפרדים. –קשר וחיבור עם אנשים אחרים חשוב לנו, ואולם, יש מרחק בלתי ניתן לגישור בינינו. כמה שלא נתקרב 

כך, תמיד יש מובן שבו אנחנו לבד, יש בדידות קיומית, וזה קשה לנשיאה. יאלום ציין שאנחנו נכנסים לבד לקיום ויוצאים 

  ממנו לבד.

 המתח בין המודעות לבידוד המוחלט שלנו לבין השאיפה לקשר, להגנה, להיות חלק משלם גדול יותר.  :הקונפליקט
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  :רעיון הבידודהגנות מפני 

 ויתור על העצמיות, הרצונות והיצירתיות לשם שימור היחסים וקבלה אצל האחר. :לאבד את עצמך ביחסים 

 הפגה זמנית של הבדידות. :מיניות קומפולסיבית 

  אנשים יאמינו שהם לא צריכים אף אחד, וייצרו אשליה שהם 'בסדר' עם הבדידות. :הצורך באדם אחרהכחשת 

   מערכות יחסים שלD-love  במקוםB-love : זוהי חלוקה של מאסלו, המבחינה ביןBeing-Love שזוהי מערכת ,

, Deficiency-Loveיחסים בה מכירים בעצמנו ובאחר כבני אדם שלמים ונפרדים, סובייקטים בפני עצמם, לבין 

, ורואה באחר אובייקט, שהיא מערכת יחסים בה האדם זקוק לאחר על מנת למלא ולהשלים חסך בסיסי בעצמו

ל תלות או ביטול עצמי, למשל. יאלום הציע שמי . מערכות יחסים כאלה יכולות להיות מערכות יחסים שפונקציה

וישתמש באחרים על מנת להקל על חרדה , D-Loveשקשה לו לשאת את חרדת הבידוד ייטה למערכות יחסים של 

 זו. 

  .משמעות .4

  ולחיים שמסתיימים במוות. נובע מהדילמה של אדם אשר מחפש משמעות, אך נזרק לתוך יקום חסר משמעות :קונפליקטה

 לשאלה מה היא משמעות ומה יכול להיתפס כבעל משמעות משתנה בין תיאורטיקנים שונים: התשובה

 מחויבות למשהו גדול יותר מהאדם, למשל אמונה דתית. :קירקגארד: מחויבות 

 להקדיש את החיים למשהו. גם כאן מדובר במשהו גדול מאיתנו. :  חיים פרויקט :סארטר 

 מאמין שליקום כשלעצמו אין משמעות, ומדבר על מציאת משמעות אישית יאלום : לחיות בתוך החיים :יאלום

בחיי היומיום (איך שאנחנו חיים את החיים שלנו). משמעות עבורו היא חיבור לרצונות האמיתיים שלנו, קשר עם 

זאת בניגוד לעיסוק בדברים לא חשובים כמו מה אנשים גות הקיומיות (א, עיסוק מודע בדאנשים שחשובים לנו

 .)שלא חשובים לנו חושבים

מעודד את מטופליו לחקור את הדאגות הקיומיות ולא להימנע מהן, ומאמין שאחרת הן ימשיכו לרדוף אותם.  יאלום בטיפול

יאלום מאמין שהחיפוש אחר משמעות מתייחס בחשדנות לטיפולים ממוקדים, ורואה בהם בריחה מעיסוק בשאלות קיומיות. 

 . רואך לא למצוא משמעות עבו ,ללוות את המטופלכול אמנם הוא אישי, על כן המטפל י

  כמה נקודות נוספות

The new cosmopolitan קרלוס סטרנגר מאוניברסיטת ת"א בוחן את ההשפעות של העידן הנוכחי על תופעות חברתיות :

ועל החוויה של הדור שלנו. הוא מדגיש את הגלובאליות ואת היותנו מחוברים להמון מידע, ומציע שזה גורם ללחץ אדיר 

יפורי הצלחה וסיסמאות. ההשוואה שלנו וקושי במציאת משמעות, שכן, אנחנו נחשפים ומשווים את עצמנו להמון אנשים, ס

היא לעולם כולו, והמשמעות הנדרשת היא בסדר גודל רחב יותר (פעם אנשים היו יכולים לעשות משהו משמעותי בכפר שלהם, 

  למצוא משמעות מול איום כוח מניע לטרור. זה סטרנגר רואה בלחץ וזה היה מספיק). 

  : תיאוריית ניהול האימה

 וכל הפעולות האנושיות נלקחות על מנת המוטיבציה המרכזית להתנהגות היא פחד מהמוות: הטענה המרכזית ,

. אנחנו מארגנים כך את הקיום שלנו גם ברמה האישית וגם ברמה תרבותית רחבה. למנוע את המוות (הבלתי נמנע)

 ות. הרבה פעמים מתייחסים לחרדת המוות כאל חרדה לא מודעת, אשר מולה אנו מנסים למצוא משמע

 התיאוריה היא בסיס להרבה מחקר. ניסויים הראו שלאחר פריימינג למוות, אנשים נוטים להעדיף  :מחקר אמפירי

  רעיונות אשר מתאימים לתפיסת העולם שלהם, ולהימנע מאלה המפרים אותה.
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  ביהביוריזם . 2

  באופן כללי ביהביוריזם

  שאנחנו עוברים.תנהגות משתנה כתוצאה מהחוויות ה :למידה :הרעיון הבסיסי

לעיסוק בתהליכים מנטליים שאי אפשר לראות.  , ומתנגדיםגישות פסיכואנליטיות ומנטאליזם שונאים סטיםהביהביורי

ובכלל  פנימיים ושל חשיבותם כמניעים להתנהגות האנושית ומבנים הביהביוריזם הרדיקאלי עושה ביטול של תהליכים

  .לתופעות חיצוניות

  . התנהגות , כלומר,את כל מה שאפשר לראות ולמדוד בצורה אובייקטיבית הביהביוריסטים אוהבים

: מערכת ההשפעות הסביבתיות והיסטוריית הלמידה, מערכת של חיזוקים ועונשים שנמצאים בעולם להתנהגות הגורמים

  .Mind-הגורמים נמצאים בסביבה ולא בהפיזי והעולם החברתי של האדם. 

לפי הביהביוריזם למעשה מתנגד למושג 'אישיות', ומרדד אותו לכדי מגוון ההתנהגויות של בני האדם (: אישיות וביהביוריזם

  אדם). הההתניות של  ט: סאישיות א'

  מעניין: אפילו סקינר עצמו הכיר, במידה מסוימת, בקיומם של הבדלים אינדיווידואליים/ מצביים, והחזיק את

  החיות שלו מורעבות. הוא הבין שערכו של חיזוק לא זהה בכל מצב. 

  שלושה סוגי למידה

  הביטואציה

עצם ההתנסות החוזרת בגירוי מסוים התגובה לגירוי נחלשת ככל שנחשפים אליו יותר. כלומר,  :הביטואציה (התרגלות)

  . שטבוע בנו תביא לכך שהתגובה אליו תהיה פחות ופחות עוצמתית. זהו מנגנון פשוט ופרימיטיבי

 למשל רמות גבוהות של אלימות, אירועי חיים כמו זכייה בלוטו או נכות פיזית...אפשר להתרגל כמעט לכל דבר : 

 אחרי שמתרגלים, חוזרים ל-Set-point מחקרים הראו שאירועים משמעותיים (חיוביים או שליליים) : רגשי

 משפיעים לזמן קצר יותר ממה שמצפים. למעשה, אנחנו נוטים לעשות הערכות יתר לגבי השפעות של אירועים.

  חשיפה מבוססת על הביטואציה: נחשפים לאותו המצב פעם אחר פעם והתגובה הרגשית יורדת. : טיפולבהביטואציה 

  קלאסיתהתניה 

נוצר קשר בין שני אירועים כאשר אחד מהם משנה את המשמעות של השני. יש : הרעיון הבסיסי: אסוציאציות בין גירויים

וג לתגובות אלה גירויים חדשים. כך למעשה, ידע חדש נבנה ולנו מערכת של תגובות מולדות (תגובות בלתי מותנות), ואפשר לז

  תוכנו.ומבוסס על המערכת הבסיסית שבנויה ב

(כלומר, היא תוצאה  תגובה שלמדנו במהלך החיים-: האישיות מורכבת מאוסף אסוציאציות גירויאישיות ע"פ ווטסון

. ווטסון מבטל את השפעתם של לכל אחד היסטוריית למידה שונהבלעדית של הסביבה), ומקור ההבדלים בינינו הוא ש

. בנוסף, יכול להפוך לכל איש מקצוע בבגרותו בהשפעת הסביבה בלבדכל ילד הבדלים בינאישיים מולדים וגנטיקה, וטען כי 

  ווטסון היה החוקר בניסוי של 'אלברט הקטן', בו ניסה להדגים עקרונות אלה

ההתניה נוצרת כאשר גירוי אחד מנבא את  –מסתבר שהמנגנון בבסיס תהליכי התניה קשר ליכולת ניבוי : ניבוי מול קישור

ההתניה נוצרת כאשר היא מספקת לנו ). מופיעים יחד בלי שלאחד יש קדימות בזמניםכשהם  הופעת השני (ולאו דווקא

  אינפורמציה. 
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  סוגים של התניה קלאסית:

 מזווגים גירוי חדש לגירוי שהותנה מוקדם יותר. התניה מסדר שני מאפשרת להרחיב את התניות מסדר שני :

 של הגירוי המקורי מדי פעם.הלמידה ואת העולם עוד ועוד. אגב, יש חשיבות בהצגה 

 גירויים דומים עשויים לעורר את אותה התגובה.: הכללה והבחנה 

 ) עכבה סמויהLatent inhibition(: .נתקשה לבצע חיבור בין גירויים שהופיעו בעבר ללא קשר ביניהם  

   :ופסיכופתולוגיההתניה קלאסית 

 כאשר אין באפשרותנו לנבא גירויים אברסיביים, זה מפתח ייאוש. ניתן להסביר כך דיכאון: : חוסר אונים נרכש

ולומדים שאין טעם לעשות חולים מאבדים את התחושה שהם מסוגלים לצפות מתי יקרו אירועים טובים או רעים, 

רכת חיזוקים ועונשים כלום כי שום דבר לא יעזור. מבחינה ביהביוריסטית, זהו פירוש של דיכאון כתוצאה של מע

 שאינה שיטתית וצפויה. 

  והמטופל מתבצעת הכללה לגורם הטראומה, ש ניתן להסביר את ההפרעה כך :בפוסט טראומה הכללהתהליכי

 .הבחנהיצירת . בטיפולים מתמקדים בלהימנע מגירויים נוספים מתחיל

 במקרים בהם גירוי מסוים עתיד לנבא גירוי אברסיבי (למשל, ביקור אצל רופא : כטיפול מניעתי עכבה סמויה

שיניים, חומרים המשמשים בטיפולים בסרטן), מציגים קודם כל את הגירוי המנבא ללא הגירוי האברסיבי, כדי 

 למנוע יצירה של התניה. 

  )סקינר( התניה אופרנטית

למידה של פעולות בעולם. אנחנו לומדים להתנהל בעולם באופן שגורם לשינוי לטובתנו, ומקדם את : התניה אופרנטית

  הדברים שנעימים לנו. 

קבלת חיזוק. הגדלת הסבירות לחזרתה של התנהגות מסוימת (שקודם לכן נעשתה באופן מקרי) על ידי : אופרנטית למידה

ות. בכיוון ההפוך, הקטנת הסבירות להתנהגות מסוימת כתוצאה כך, התנהגויות שהתבצעו באפן אקראי הופכות למכוונ

  על כן, על מנת לשנות התנהגות יש לשנות את משטר החיזוקים המופעל עליה. מעונש. 

 אם התנהגות מובילה לתוצאה חיובית עבור אורגניזם מסוים, עולה הסבירות שהיא תחזור. : ניסוח דרוויניסטי

  ההתנהגות תיכחד.  –אם אינה מביאה ליתרון עבור האורגניזם 

: על פי סקינר, לרוב אנחנו לא מודעים לכך שלמדנו. על מנת להבין התנהגות, יש לצפות במערך החיזוקים וכן לדעת מודעות

  חיזוקים. את היסטוריית ה

  קופסה המכילה ידית שמחוברת לאוכל, בתוכה יונים ועכברים לומדים ללחוץ על הידית על מנת להשיג אוכל. : תיבת סקינר

כאשר התנהגות מפסיקה להיות מחוזקת, היא פוחתת עד שנכחדת. ואולם, מאוחר יותר קל ללמוד אותה שנית. יש : הכחדה

 קונסולידציה-רהמחקרים על או רק ללמוד למידה חדשה במקומה. הרבה מחקר על השאלה האם אכן ניתן להכחיד למידה, 

  .מהזיכרוןעל ידי שמירה מחדש של חומר שנשלף  מנסים להגיע להכחדה אמיתית

 בינתיים קונסולידציה. -מחקרים עדכניים מנסים להכחיד למידה של פוביה על ידי ביצוע רה: הכחדה ופוביות

 ניסיונות אלה לא צלחו מחוץ מעבדה. 

  :לוח זמנים של חיזוקים

חיזוקים יובילו סקינר חקר את הנסיבות בהן למידה משפיעה באופן דיפרנציאלי. הוא בחן האם לוחות זמנים שונים של 

  ללמידה מהירה יותר או פחות, עמידה יותר או פחות להכחדה:
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 מקבלים חיזוק על כל התנהגות. הלמידה תהיה מהירה, אך תיכחד במהירות.חיזוק מלא : 

 חיזוק חלקי לפי יחס קבוע : 

החיזוק,  מקבלים חיזוק עבור כל מספר קבוע של תגובות. לרוב, לאחר: Fixed ratio schedule –יחס קבוע 

  לרוב ניקח הפסקה קצרה בתגובות.

מקבלים חיזוק בזמנים קבועים. במצבים כאלה ההתנהגות : Fixed interval schedule –מרווח זמן קבוע 

  תתגבר לקראת זמן מתן החיזוק ותרד אחריו.

  משתנהחיזוק חלקי לפי יחס : 

ר דפוס תגובה צמשתנה של תגובות. יומקבלים חיזוק כל מספר : Variable ratio schedule –יחס משתנה 

  אחיד. קשה להכחדה.

מקבלים חיזוק בזמנים משתנים. גם כאן, התגובה : Variable interval schedule –מרווח זמן משתנה 

  תישאר אחידה יחסית. 

גירוי אברסיבי לרוב, שתפקידו להפחית את סבירות ההתנהגות. סקינר לא תמך בעונשים, שכן האמין שהתנהגויות לא  :עונש

העונש לא יספיק על  –היו משתמרות אם לא היו מחוזקות. על כן, טען כי כל עוד התנהגות מסוימת ממשיכה להיות מחוזקת 

  שפועל על ההתנהגות.  טר החיזוקיםבמקום עונש, סקינר הציע לשנות את משמנת להפסיקה. 

  מסוים על מנת לחזק התנהגות. הסרה של גירוי : חיזוק שלילי

 ב: חיזוק שלילי בפסיכופתולוגיה-OCD ניתן להבין את הקומפולסיות כחיזוק שלילי (הן מפחיתות מצוקה ועל ,

 התנהגויות אלה קשות להכחדה.. זה מסביר מדוע בבולימיה, והתנהגויות טיהור הימנעותכן מחוזקות). כך גם 

סקינר ניסה להסביר כיצד אנחנו מפתחים התנהגויות מורכבות, והציע כי התנהגויות מורכבות : Shaping –עיצוב התנהגות 

  בכל ניסיון מתקרבים יותר להתנהגות הרצויה, דרך כך שבכל צעד התנהגות מורכבת יותר מחוזקת.  –נלמדות דרך קרובים 

 יעילה בטיפול מבוססת על עיצוב התנהגות. : שיטת טיפול שהוצעה על ידי ג'וזף וולפה, שיטתיתסנסיטיזציה -דה

וולפה ביצע חשיפות נחשפים פעם אחר פעם לגורם הפחד עד שהוא מותנה למצב של רוגע. . PTSD-וב בפוביות

טכניקות  של דלימוהשתמש ב וולפהמן הסתם).  PTSD-בדמיון, וכיום עושים זאת גם במציאות (אך לא בטיפול ב

, שכן, לא ריאלי לשהות בהרפיה כיום יש פחות שימוש בהרפיהלהן את המצב המפחיד (התניית נגד).  והתנההרפיה, 

עמוקה בעת חשיפה לאובייקט פובי. במקום זאת, מתמקדים בניתוק חוויית הפחד מהאמונה שהתסריטים 

 המפחידים יתממשו.  

, אשליה שמתפתחת כאשר לא יודעים את חופש הבחירה הוא פיקציהש והאמין סקינר טען לדטרמיניזם,: חופשי רצון

סקינר טען שאם נבחר את החיזוקים הנכונים נרגיש חופשיים, כי נרגיש שאנחנו עושים את מה שאנחנו המניעים להתנהגות. 

  רוצים בלאו הכי. 

(כלומר,  יםששליטה במערך החיזוקים והעונ תסקינר דיבר הרבה על שיפור ועיצוב החברה בעזר: האוטופיה על פי סקינר

    תכניות הילדים. בסופו של דבר, סקינר רצה להשתלט על העולם כמו כל הרעים בכל  .שליטה בסביבה)

  

  יישומים טיפוליים של הגישה הביהביוריסטית

-הכחדת פוביות דרך רהסנסיטיזציה שיטתית; התנהגויות פתולוגיות כחיזוק שלילי; -בנוסף לטיפולים שהוזכרו עד כה (דה

  קונסולידציה; הכללה והבחנה בפוסט טראומה; עכבה סמויה כטיפול מניעתי):

  : יקיםטיפול בט
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: טיקים נפוצים אצל הרבה ילדים. יש דחף או לחץ פנימי לבצע אותם, והוא יורד כאשר מבצעים את הטיק. ניתן טיקים* 

חיזוקים חיוביים, כמו תגובות  םשגורמת הקלה. ייתכנו לטיקים ג, בו לומדים לבצע תנועה חיזוק שלילילראות בכך 

  מהסביבה.

 תסמונת המאופיינת בטיקים בולטים ורבים, ביניהם טיקים מוטוריים ולעיתים קורפולליה תסמונת טורט :

 (מילים גסות).

 כך שניסיונות לעצור אותם בכוח לרוב נכשלים. טיקים קשים להדחקה , 

 פסיכוטיות.-תרופות אנטי: טיפול תרופתי נפוץ 

  :שיטה חדשה לטיפול בטיקים, מורכבת משתי התערבויות

1. Habit reversal : .זוהי שיטה שיעילה גם בסוגים שונים של הרגלים לא בריאים (כמו טריכוטילומניה), היפוך ההרגל

לתעל את הדחף לפעולה שהרעיון מאחוריה הוא ניתוק של הקשר בין הדחף לבין ביצוע הפעולה. למשל, ניתן לנסות 

יק למרכיבים קטנים, ודרך כך זיהוי הרגעים הראשונים. ההנחה טאחרת. אחת הדרכים לעשות זאת היא פירוק של ה

היא שיש אינרציה בביצוע של טיק, ככה שככל שהוא מתקדם קשה יותר לעצור אותו, ולכן, אם נזהה אותו בשלב 

יק בו טיק (למשל, בטחת למנוע אותו היא ביצוע של פעולה הפוכה מהסיכוי למנוע אותו גדול יותר. דרך א –מוקדם 

 לשים אותה מאחורי הגב). –היד מונפת קדימה 

2. Function based intervention:  התמקדות באספקטים החיצוניים, כמו תגובות הסביבה (למשל, טיקים יגברו אם

 פיעים ומנסים להשפיע עליהן.יקים מוטאחרים יתייחסו אליהם). לשם כך, בוחנים באילו נסיבות ה

 כמו טיפול תרופתי.  :יעילות השיטה  

  

, על פיה פחדים מתחילים בהתניות קלאסיות וממשיכים 40-תיאוריה משנות ה :Mowrerשלבית של -התיאוריה הדו

  באופרנטיות. 

 מדברים  : התיאוריה מתעלמת מהבדלים בינאישיים, כולל מהמוכנות הגנטית לרכוש פחדיםבעיות עם התיאוריה

מסוימים ולא מאחרים, מתקשה להסביר פוביות שלא מבוססות על חוויות שליליות מהעבר. בתוך כך, אין דרך 

 להסביר למידה דרך מודלינג ומצפיה או דרך אינפורמציה.

 יש עוד סוגי למידה מלבד התניות ישירות (לדוגמה: אם נלמד להימנע מסיכון רק דרך התנסות : , אם כךהמסקנה

  כולנו נמות).  –בו 

  

  בנדורה -למידה חברתית וקוגניטיבית  . 3

  בסיס תיאורטי

  רקע

הייתה מהפכה קוגניטיבית, שהחזירה את  80-וה 70-לאחר תקופה של ביהביוריזם ומיעוט התייחסות לאישיות, בשנות ה

  . הביא את המהפכה הקוגניטיבית לתחום האישיות בנדורה. העיסוק בתהליכים מנטאליים פנימיים

  טענות בסיסיות
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 בנדורה האמין שתיאוריה צריכה להיות מורכבת מספיק  .חוקי הלמידה (ביהביוריזם) נכונים אך לא מספיקים

 .CBT-, והיה אחד מאבות הההתנהגותי לקוגניטיבילמזג בין ניסה  על מנת להסביר תופעות מורכבות. הוא

 דינאמיים. בנדורה הסתכל על תהליכי עיבוד -פסיכו, אך לא במובן של תהליכים תהליכים פנימיים קיימים

 מידע, וראה את האדם כמעבד מידע.

 בזכות היכולת הזו אנחנו יכולים יצירת מפה מנטאלית של העולם בראש.  – הדגשת היכולת לסימבוליזציה

למשל, עתיד, לצפות את מה שיקרה, לנתח את מה שקרה, ולהגיב בהתאם. כך, -הווה-להחזיק בראש רצף של עבר

 בו.  וניתן ללמוד מצפייה שמשהו מסוכן מבלי שהתנסינ

 ניתן ללמוד מצפייה, וכן לעסוק בחשיבה רפלקטיבית, ליצור, לתכנן, לדמיין  :לא חייבים להתנסות כדי ללמוד

 , באמצעות המערכת הסימבולית. וכל זה דרך המחשבה –ר את העתיד ולהיזכר בעב

  ומפתח  את משמעותובו האדם רואה גירוי, חושב עליו, מפרש י, קוגניטיבבין הגירוי לתגובה מתרחש תהליך

 ציפייה לגביו, ועל סמך זאת מבצע תגובה.

 אצל בני אדם, בניגוד לחיות. זו הייתה טענה מהפכנית בזמנו. התהליך קורה בראש 

 עצמו תגובה לפרשנות ולא לגירוי. 

 הוק שגויים. -אבל זה לא הכרחי. לעיתים אף יהיו לנו הסברים פוסט, הלמידה לרוב אינה מודעת 

בכל נקודה בוחרים בפעולה שתועיל לנו ביותר על פי על פיו אנחנו מתנהגים.  מאגר החיזוקים הפנימי: אישיות, לפי בנדורה

  מאגר זה. 

  דטרמיניזם הדדי

  דטרמיניזם הדדי מתקיים בכל רגע נתון. : האדם משפיע על הסביבה והסביבה משפיעה על האדם.הרעיון

ואולם, המציאות שלהם.  משפיעים עלאנשים יוצרים ייצוגים מנטאליים של הסביבה ופועלים על פיהם, ובכך  איך זה עובד?

  ייצוגים אלה נוצרים דרך ההשפעה הסביבתית. 

 אנחנו יוצרים ציפיות והתנהגויות שמאששות את הנבואות שלנו לגבי הסביבה. נבואה שמגשימה את עצמה :

  לדוגמה, ראיון עבודה. 

: לשנות את הסביבה, את משטר החיזוקים. אנחנו עושים זאת כל הזמן. ועם זאת, הקוגניציות, המחשבות חופש בחירה

  מדנו ונחשפנו אליו בסביבה (תרבות, חינוך...).וההערכות על פיהן אנחנו בוחרים איך לעצב את הסביבה מושפעים ממה של

בכל סיטואציה שאנחנו נתקלים בה בחיים, שינוי בכל אחד מהקודקודים יוביל : קוגניציה-התנהגות-סביבה :המשולש

  לשינוי באחרים. 

 למשל, בטיפול בהתמכרויות, לשנות את ניתן להתמקד ולשנות את אחד הקודקודים. : רלוונטיות לטיפול

 הזמינות של מה שמכורים אליו. 

  

  איך אנחנו לומדים?

  למידה חברתית/ למידה מצפייה

, ומסתפקת מרכיב קוגניטיבי, ומערבת את היכולת הסימבולית שלנו. על כן, אינה דורש חיזוק ישירת להיא בע למידה מצפייה

, תוצאות מצופותעל פי ופעולה מאפשרת התכווננות  .(ובכך מרחיבה את התיאוריה של סקינר) בחיזוק מצופה או מדומיין

  . והסתמכות על ניסיון של אחרים
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 שהראה למידה של אלימות אצל ילדים: הילדים רואים 1961-: ניסוי קלאסי של בנדורה מניסוי נחום תקום ,

  .מבוגר מרביץ לבובה, ומתחילים בעצמן להרביץ לה באלימות

(למשל, מבחינת סטטוס  האדם שצופים בו דומה לנו, או שהיינו רוצים להידמות לולמידה מצפייה תהיה יעיל יותר כאשר 

  ; אנחנו תופסים את עצמנו כמסוגלים לבצע את הפעולה. ; תוצאות הפעולה של המודל חיוביותחברתי)

(למשל, בגילאים מאוחרים מתחילים  פייה במודלצלאחר ה: הלמידה נשמרת בזיכרון, על כך עשויה להופיע זמן רב זמן וזיכרון

  להתנהג כמו ההורים שלנו...).

  שלבי הלמידה

. תשומת הלב תושפע מהסביבה הקרובה (מה שקרוב אלינו משפיע יותר); גירויים חדשים תשומת לב /הפניית קשב .1

). הפניית יותר קשב למסרים שליליים); מצב הרוח שלנו (למשל, מדוכאים יפנו מוכרים(ישפיעו יותר מאשר גירויים 

 : לשים לב למוקדים מסוימים.מטרה טיפוליתקשב יכולה להיות 

ליצור מעיין סרט בראש   –. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים: אחת היא יצירת דימוי מנטאלי (וויזואלי) שימור בזיכרון .2

עוזר לנו לזכור את  –פנימי (אודיטורי)  שאנחנו יכולים לשחזר לפני הפעולה; השנייה היא קידוד וורבאלי/ דיבור

 המודל שאנחנו רוצים ומחזק את המוטיבציה לפעולה.

: תרגום של הייצוג הפנימי לפעולה. אימון גורם לשיפור בביצוע, ועל כן חייבים לבצע את ביצוע/ שחזור מוטורי .3

 הפעולה גם מוטורית.

 אלה לא חייבים להיות ישירים. סוגי חיזוקים:למידה לא תתרחש ללא חיזוקים/ עונשים. ואולם,  :מוטיבציה .4

 : מסתכלים על חיזוק שקיבל מבצע הפעולה ממנו למדנו.חיזוק חיובי עקיף -

 : העונש שקיבל האדם ממנו למדנו (כאן, למדנו לא לבצע את הפעולה).עונש עקיף -

 : נלמד גם כאשר יבטיחו לנו חיזוק מסוים על הפעולה הנלמדת.חיזוק מובטח -

  

  ע"פ בנדורה עצמיוויסות 

זוהי מתוך בחירה מודעת ושליטה עצמית.  ,תהליך (לפעול), וכמו כן היכולת לא להגיב לגירוי ע: היכולת להניוויסות עצמי

  תנהגויות.המערכת פנימית אשר מושפעת מהאופן בו אנחנו שופטים 

וכך מווסתים את עצמנו ושולטים  עצמיים,: אנחנו יכולים להניע את עצמנו באופן פנימי דרך חיזוקים חיזוקים עצמיים

  עוזרים לנו לכוון את המוטיבציה של עצמנו. העצמייםהחיזוקים בהתנהגותנו דרך מתן חיזוקים לעצמנו. 

: יש צורך בחיזוקים חיצוניים (ישירים או עקיפים) על מנת להתחיל התנהגות מסוימת, אך חיזוק פנימי מספיק תלות בסביבה

  התנהגות קיימת. בנקודה זו התלות בסביבה יורדת, שכן הסביבה מיוצגת באופן פנימי.על מנת לשמר 

אנשים מסוימים יהיו  : יש הבדלים גדולים ביכולת הוויסות העצמי של אנשים שונים.הבדלים אינדיווידואליים

  קושי לזהות רצונות.אימפולסיביים ולא יווסתו את עצמם מספיק, ואחרים מאופקים ומווסתים יתר על המידה עד כדי 

 מתבסס על ההבדלים האינדיווידואליים ובוחן את יכולתם של מטופלים לווסת את עצמם, : טיפול, ע"פ בנדורה

  ולאחר מכן, מנסה ללמד אותם לתת לעצמם חיזוקים. 

התפתחות וויסות עצמי : מערכת הוויסות העצמי אינה מולדת אלא מתפתחת, ומשתכללת עם הגיל. התפתחות וויסות עצמי

היא התהליך שבו החיזוקים החיצוניים מופנמים, ואנחנו מתנתקים מהתלות בעולם החיצוני ובמקום זאת מכוונים את עצמנו 

  שתי דרכים להתפתחות וויסות עצמי:בהסתמך על השיפוט שלנו. 

אנחנו לומדים להפנים את התגובות של אחרים לפעולותינו. לדוגמה, : הפנמה של תגובות של אחרים לפעולות שלנו .1

 ילד שההורים שלו כעסו עליו על התנהגות מסוימת ילמד לכעוס על עצמו. יש כאן מעיין חיקוי. 
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  כיצד אחרים מווסתים את עצמם ומתגמלים את עצמם. ולומדים אנחנו רואים  :שמווסת את עצמו למידה ממודל .2

  רכם מתרחש וויסות עצמישלושה תהליכים ד

צפייה והתבוננות בעצמנו, הפניית קשב להתנהגות שלנו, זיהוי דפוסי ההתנהגות שלנו והתוצאות : התבוננות עצמית .1

 אליהן הם מובילים.

הערכת תוצאות ההתנהגות שלנו, הערכת ההתנהגות כחיובית או שלילית, יותר מדיי או  :שיפוט/ הערכת התנהגות .2

ופטים את התנהגותנו ביחס לסטנדרטים שקבענו לעצמנו, וכן בהשוואה לאחרים. מטרת השיפוט פחות מדיי... אנו ש

 היא לקבוע האם 'היינו בסדר' או לא. אגב, תהליך השיפוט עשוי לשנות את הסטנדרטים שלנו.

  ם נשפטה כחיובית, ועונש אם שלילית. אניתן לעצמנו פידבק על ההתנהגות שלנו: חיזוק  :תגובה (תגמול/ עונש) .3

  הענשה עצמית

הענשה עצמית לא מתיישבת עם ביהביוריזם קיצוני (מבצעים פעולה שלא נעימה לנו), אך בנדורה מסוגל להסבירה באמצעות 

  ה. החיזוק בבסיס על ומצביעשימוש בתהליכים מנטאליים ומערכת סימבולית מורכבת. הוא מציע שיש לה ערך פונקציונאלי, 

  סדר הפעולות בהענשה עצמית:

 מייצר שיפוט עצמי שלילי.אי עמידה בסטנדרטיים פנימיים,  – עבירה .1

 , שגדלה ככל שהפער בין הפעולה לבין הסטנדרטים הפנימיים גדול יותר.מצוקה .2

 (כולל ביקורת עצמית נוקבת) עונש .3

  נתינת העונש מפחיתה את המצוקה, שכן מאשרת את הסטנדרטים הפנימיים ומצמצמת את הפער. – הקלה .4

: אהדה מהסביבה. אחרים יראו שאנחנו מענישים את עצמנו, ובכך התגובה השלילית החברתית ל הענשה עצמיתשיתרון נוסף 

  , או שאפילו תתעורר תגובה חיובית. תצטמצם

מית עשויה ליצור מצוקה גדולה, ואינה בהכרח מצליחה לצמצם את הפער, וכך יכולה : ביקורת עצחסרון של הענשה עצמית

  להפוך לכרונית (אצל אנשים עם נטייה לביקורת עצמית).

  )Self-efficacyחוללות עצמית (/יעילות עצמית, 

המידה שבה אנחנו מאמינים שהפעולות שלנו יובילו לתוצאות הרצויות, כלומר, המידה שאנחנו יכולים : חוללות עצמית

מה שאנחנו (שהיא  שונה מהערכה עצמיתחוללות עצמית להשפיע באופן חיובי על תוצאות פעולותינו ועל השגת מטרותינו. 

   מסוים. ספציפית לתחום), וחושבים על עצמנו באופן גלובאלי

  ככל שנאמין בכך שלפעולות שלנו יש השפעה (חוללות גבוהה), כך נפתח דרכים יעילות : עצמית וויסות עצמיחוללות

  לוויסות עצמי (למשל, נאמין שאנחנו יכולים לבצע פעולה מסוימת, ונווסת את עצמנו בהתאם).

 רק כאשר החוללות : לרוב (אבל לא תמיד), חוללות עצמית תוביל לתוצאות חיוביות. כמובן, חיוביות תוצאות

  אנורקסיה, למשל).בניגוד ליכולת להימנע מאוכל בהעצמית היא כלפי פעולה שתוצאותיה חיוביות (

 חוללות גבוהה יוצרת סביבה שמגבירה חוללות עצמית. ככל שנצבור הצלחות : צמית ודטרמיניזם הדדיחוללות ע

מהתנסויות בו והביצועים שלנו ישתפרו (מעיין נבואה וידע בתחום מסוים נאמין שאנחנו טובים בו, פחות נימנע 

  שמגשימה את עצמה).

 ובתגובה אליה נימנע ונתנסה  חרדה: אם נחווה את עצמנו כלא מוצלחים בתחום מסוים תתעורר חרדה וכישלון

היא תחום שעשויה להתפתח בו  התמודדות עם כישלוןפחות, וכך תתפתח חוללות עצמית נמוכה בתחום זה. 

 עצמית (גבוהה או נמוכה). חוללות

 דיספוזיציה לדיכאון-חוללות עצמית נמוכה היא פרה. 
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שלנו בתחום  מידת ההשקעהשלנו ועל  בחירת המטרותחוללות עצמית משפיעה על  השפעה של חוללות עצמית על התנהגות:

מסוים. כך, ככל שהיא גבוהה נצפה להצליח באותו תחום ולזכות בחיזוקים, נשקיע בו יותר ונציב מטרות הקשורות אליו. 

  מהכיוון השני, חוללות עצמית נמוכה תגרום לנו להשקיע פחות ולהימנע מהתחום. 

תעלה כאשר נצליח ותרד כאשר ניכשל (אגב,  , היאהצלחות וכישלונותחוללות עצמית מושפעת מ השפעות על חוללות עצמית:

, כמו להסתובב חוויות עקיפותהצלחות קטנות מובילות להצלחות גדולות, וזה מיושם בטיפול). חוללות עצמית מושפעת גם מ

(אנשים יכולים לעודד אותנו, ואם זה מציאותי ואמין זה עשוי  שכנוע מילולי; מעם אנשים שמתמודדים טוב או פחות טוב

  (מתח פיזי גדול עשוי להגביר חרדה מפניו ואיתו ציפייה לכישלון). מצב פיזיולוגילהיות מופנם); ו

  יישומים בטפול –בנדורה 

  , דרך:הגברת השליטה העצמיתתכנית ל

 ואיך מביאים לשינוי.: להסתכל איך אנחנו מתמודדים במצב מסוים תבוננות עצמיתה 

 שינוי סביבתי או פנימי, כולל הרחקה של גירויים מעצמנו. יכול להיות הדרגתי.שינוי : 

 תכניות עבודה שיטתיות והדרגתיות, שכוללות פירוק ההתנהגות לצעדים שמאפשרים שינוי : תכנון התנהגותי

ניתן לשפר את צעדים קטנים וחוויות הצלחה קטנות. רך החוויה ושבירת המעגל של חוללות נמוכה וכישלונות ד

 החוללות העצמית גם דרך ניהול החיזוקים והעונשים.

  שבא לידי ביטוי בשינוי התנהגויות בעייתיות (למשל עישון, אכילה כפייתית)., דגש על דטרמיניזם הדדי

  

  הקונסטרקטים האישייםתיאוריית  –קלי  . 4

  רקע

הגיע לפסיכולוגיה עם רקע במתמטיקה ומדעים, התחיל כפסיכואנליטיקאי, ופיתח . 1955-פעל ב), 1905-1967( ג'ורג' קלי

תיאוריה קוגניטיבית הרבה לפני העידן הקוגניטיבי. ביקר את הפסיכואנליזה וטען שהיא רחוקה מעולמן של משפחות מצוקה, 

, והושפע כן, ביקר את הביהביוריזםזאת לאחר שניסה להמציא פרשנויות בטיפולים ונוכח לגלות שזה עובד. כמו 

. התיאוריה שלו השפיעה בפסיכולוגיה מהאקזיסטנציאליזם (התמקד בחוויה האישית ובהבניה אינדיווידואלית של העולם)

  וגם בתחומים של שיווק ופיתוח ארגוני.

  הפילוסופיה מאחורי התיאוריה של קלי

 אין מציאות אובייקטיבית אחידה )Constructive Alternativism  במקוםAccumulative Fragmentalism :(

אפשר לראות את המציאות בדרכים שונות, כל פירוש ניתן להחלפה. אין גישה ישירה למציאות אלא שהכל בראש 

שלנו. זאת, במקום ההנחה הרווחת באותה התקופה, על פיה האמת היא צירוף של פיסות מציאות, ועלינו לאסוף 

 להתקרב לאמת.כמה שיותר מהן על מנת 

: קלי טוען שעלינו להניח לחיפוש אחר האמת, ולהחליפו בחיפוש אחר אלטרנטיבות לתפיסת על כן

 המציאות, בניסיון לעבוד עם תפיסות שונות ולבחון מה מהן מועיל לנו יותר.

 בר), ההסתכלות על העתיד היא שמכווינה את הפעולות שלנו (ולא הע: האוריינטציה של האדם היא לעבר העתיד

 אנחנו פועלים על פי התוצאה המצופה.

 אנחנו כל הזמן מפרשים את העולם, והפירוש . התנהגות האדם נקבעת לפי הדרך בה הוא מפרש וצופה מאורעות

  האדם מייצר היפותזות באופן מתמיד, על מנת להפוך את העולם ליותר צפוי. , אגב של כל אחד הוא שונה.
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  אוסף נתונים, , האדם כמדעןדוחה את הדטרמיניזם ומסתכל על קלי . עתידו הוא אקטיבי וחופשי לעצב אתהאדם

 או מגיב לסביבה.  , ולא יצור פאסיבי שמונע על ידי דחפיםמנבא ופועל על פי יכולת ניבוי

 (מה מאקטב מה, ואיך...). , ההבניות וצורות הארגון שלהןסגנון ההתנהלות שלנו מול העולם :האישיות, על פי קלי 

  קונסטרקטים (הבניות)

אוסף ידיעות על העולם, דרכו אנחנו רואים את רעיון או מחשבה באמצעותם האדם מפרש ומבין את העולם. זהו : ההבני

  המציאות. אנחנו משתמשים בהבניות כדי להבין, לפרש ולנבא את ההתנסויות שלנו. 

 את העתיד, ובכך נמדדת חשיבותה. כאשר ההבניה אמורה לשרת אותנו על מנת לנבא : ההבניה כיחידה תועלתנית

עוזרות לנו לעשות סדר בעולם הבניות  הבניה תאוקטב, נצפה ציפיות מסוימות מהסיטואציה, ונתנהג בהתאם.

 היעדרן יוביל לתחושת מצוקה. , שכן, אי אפשר להתייחס לכל סיטואציה כאילו היא הראשונה שנתקלנו בה.כאוטי

Personal mining system  היא מערכת ההבניות האישית של האדם, הנשענת על רשת סמנטית של הבניות המוגדרות

  בקוטביות ומארגנות את חוויית הסובייקט בעולם. מהן נגזרת דרך פעולתו. 

  :מאפייני ההבניות

 נצברות במהלך התנסויות, ולא מולדות.: נלמדות 

 שני קצוות שהן ניגודים מוחלטים.  :דיכוטומיות 

 ויש צד מועדף.צדדים הם דבר והיפוכוהשני  :פולאריות-בי , 

 אנחנו ממיינים את החוויות שלנו דרך זהויות וניגודים, סורקים משמעות ההבניה מגיעה מהבנת הניגוד .

(משמעות אירוע היא לא  את העולם וממיינים גירויים לדומים ושונים, וכך מעניקים לעולם משמעות

חסרת משמעות היא ו ,שלה ניגודהחוויה נתפסת דרך כל כך, . רק מה שהוא כן אלא גם מה שהוא לא)

 .עדיובל

 הן עשויות להיות מופעלות כל סיטואציה בנויה מכמה הבניות שיש קשרים ביניהן.  .מאורגנות ומקושרות ביניהן

 , וכך נוצרת חוויה רציפה. בו זמנית או מופעלות יחד, או לאקטב אחת את השנייה

 והתוקף שלהן אישי של ההבניות והקישור בין הבניות שונות ייחודי עבור כל אדםהקטבים  :ותאינדיווידואלי ,

 בלבד. 

 ויכולות להשתנות לאורך החיים. מעודכנות בהתאם להצלחתן לנבא את המציאות , 

  ובריאה יותר.  רציפה יותריותר, ומורכבת מאפשר חוויה עשירה  רחבה וגמישה מערכת הבניות

  וייה מצליחים. ב, וניככל שהיא משומשת יותר לניבוי באישיותהבניה תהיה משמעותית 

  לא על אופן היווצרותה.: הדגש הוא על השימוש בהבניה והתפתחותית-התייחסות א

  תכונות ההבניה

 כל האלמנטים והאובייקטים לגביהם ניתן ליישם את ההבניה. התחומים בהם הבניה מסוימת : תחום הנוחיות

 הופכת להיות רלוונטית.

 בהם ההבניה 'מרגישה' האלמנטים בתוך תחום הנוחיות עבורם הניבוי של ההבניה הוא היעיל ביותר :מוקד נוחיות ,

 הכי מתאימה. 
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 המידה שבה אנשים מצליחים לכלול אלמנטים חדשים בתחום הנוחיות של הבניה מסוימת, להתרחב,  :חדירות

שלהן, וגם אנשים נבדלים במידה שבהם הם מצליחים הבניות נבדלות זו מזו במידת החדירות להתגמש, להשתנות. 

 אינדיקטור לגמישות מחשבתית).נתפסת כלהגמיש את ההבניות שלהם (חדירות 

  סוגי הבניות

  מורכבות/ נוקשות: רמתלפי 

 הבניה המתאימה לאלמנט אחד בלבד, וכך רלוונטית לתחום נוחיות אחד ומוקד נוחיות אחד. : הבניה מוציאה

 בעיקר הבניות כאלה יחווה חוויה צרה ומקוטבת, בה יש דרך אחת להגיב לכל סיטואציה.אדם שיהיו לו 

 אחת מהן כל הבניה שהיא חלק משרשרת של הבניות שכרוכות יחד, כך שהפעלת   :הבניה כחלק מקונסטלציה

 בדיוק.זה מאפשר שיפוט מהיר וללא מאמץ, אך רגיש לטעויות ולא גמיש.  היתר באופן אוטומטיכל תפעיל את 

 של קורי הכביש,  מסועפת כמו רשת. הבניה שהיא חלק ממערכת מורכבת, גמישה והיררכית :הבניית פרופוזיציה

באופן  /, ולא רק דרך קונסטלציה מסוימתבהתאם לסיטואציה בה ניתן לעבור מנקודה לנקודה בכמה דרכים

ניות במעלה ההיררכיה בהדלקת הכך ש, חשיבות ההיררכיה היא בכך שלהבניות שונות מעמדות שוניםאוטומטי. 

  יכולת  הניבוי במצב זה גבוהה יותר. אינה אוטומטית. 

  מיקום במערכת ההבניות:לפי 

 Core Role: רות באופן וההבניות הבסיסיות ביותר באישיות (מסדר גבוה), מהן מסתעפות יתר ההבניות. קש

בחקירת מערך ההבניות, נזהה הבניה  ואמונות יסוד., ומייצגות תמות קיומיות עמוק לחוויית העצמי הבסיסית

 . מהותי תחושה שמצאנו משהודרך מסוג זה כאשר המטופל לא יצליח לרדת יותר, או 

 ככל שנרד בסדר ההבניות נמצא הבניות ספציפיות ו'שטחיות' יותר, כמו תחומי עניין. הבניות מסדר נמוך :  

  נגזרות של מערך הקונטרסטים

 אנשים שונים אחד מהשני בתוכן ההבניות ובארגון שלהן (וכך, במקום של כל הבניה באישיות). אינדיווידואליות :

 זה יוביל לשוני בניבוי, ועל כן לשוני בהתנהגות. 

 אנחנו מיישמים הבניות באופן מתמיד על מנת לנבא מה צפוי לקרות, ולשם כך צריכים לבחור באחת מבין  :בחירה

 שתי אפשרויות:

מכילים הבניה על אלמנטים דומים לאלה אותם ניבאה בעבר. זה מגביר  :בהבניות באופן מגדירשימוש  -

 את סיכויי ההצלחה ואת תחושת השליטה, אך לא מאפשר שינוי בתפיסת העולם. 

או הבניות מוכרות על  מכילים הבניות חדשות על אירועים מוכרים, :מרחיבשימוש בהבניות באופן  -

  מאפשר הרחבה ודיוק של מערך ההבניות, אך מעורר חוסר נוחות פסיכולוגית.זה אירועים חדשים. 

, וכך רק שינוי לחוות זה לשנות הבניות. לא משנה איזה פעולות ביצענו, אלא איך מבינים את זה מבפנים :חוויה -

 בתפיסה שלנו יחשב לחוויה. 

חולקים את תפיסת . אנשים שת שלהםהדמיון הפסיכולוגי בין אנשים נקבע לפי דמיון במערכת ההבניו :שיתוף -

יהיו בעלי הבניות דומות, וייטו לתפוס דברים באופן דומה. מובלע  את התרבותאו העולם בנושאים מסוימים, 

תפיסה שהקוגניציה שלנו מושפעת מהנורמות התרבותיות שאנחנו חשופים  –תרבותי  םכאן קונסטרוקטיביז

 ן. אליה

המידה שבה אדם משחק תפקיד משמעותי בחייו של אחר תלויה במידה בה הוא מבנה : סוציאליזציה (תפקיד) -

 תפקידאת הבניית האחר, כלומר, מנסה לראות את עולם מזווית הראייה שלו. זוהי מעיין אמפתיה קוגניטיבית. 

להיות בתפקיד עבור אדם אחר פירושו להיות בחיים של אדם אחר, לפי קלי, הוא השפעה על ההבניות של האחר. 

 בקשר איתו. 
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  ופסיכופתולוגיה רגשות

  רגשות בהקשר של מערך ההבניות

  :קלי מתייחס לעול הרגשי, ורואה רגשות כתוצאה של שימוש בהבניות

, זאת מתעוררת כאשר נחשפים לגירוי/אירוע שאין לנו הבניה המתאימה על מנת לנבא ולשלוט בסביבה: חרדה -

 אירוע לא חייב להיות שלילי על מנת לעורר חרדה.מטרתנו היא להבין ולנבא. שהיות 

בעקבות מצב שאין לנו הבניה מתאימה נחווה כאשר מרגישים שמערכת ההבניות שלנו עומדת בפני שינוי.  :איום -

המושג הזה מסביר מדוע כ"כ קשה לנו על מנת להבינו תתעורר וחרדה, ולאחר מכן היא תשתנה לתחושת איום. 

 במצב תקין, לאחר האיום יבוא שינוי. להשתנות, מדוע זו חוויה לא נעימה שדורשת מאמץ. 

תתעורר כאשר נתפוס שההתנהגות שלנו חורגת מהבניה בסיסית לגבי מי שאנחנו ואיך אנחנו אמורים  :אשמה -

 להתנהג (למשל, כאשר חורגים מתפקיד).

כאשר ניכפה על המציאות הבניה שלא תואמת אותה במקום להתאים את ההבניה למציאות.  :עוינות/תוקפנות -

 אנחנו עומדים. מולורגשות עוינות ותוקפנות יעלו כאשר אנחנו תקועים בתפיסת עולם שלא מתאימה למצב 

  על פי קלי בריאות נפשית ופסיכופתולוגיה

זהו את המבנה הקוגניטיבי בהתאם למציאות.  לשנותואת תוקף ההבניות שלנו  הנכונות לבדוקבריאות היא : בריאות נפשית

מצב בו יש לנו גישה בסיסית להבניות שלנו, ואנחנו מוכנים לקבל את העובדה שהן יכולות להיות לא נכונות, ולזנוח אותן 

 הרצון להרחיבותנו. בנוסף, זוהי המוכנות לנסות לחפש מערכת הבניות אחרת אם המערכת שלנו לא משרתת אבמקרים אלה. 

מערכת תפקידים רחבה את המבנה הקוגניטיבי ולהכילו על אלמנטים חדשים שאנו נתקלים בהם. סממן נוסף לבריאות הוא 

  לראות איך אחרים מבינים את העולם ולהשפיע על זה.  – ומורכבת

 תוכן מערכת ההבניופה, שאינה תק נוקשות והתעקשות על שימוש במערכת הבניות חרף עדויות לכך  :פסיכופתולוגיה

פתולוגיות שונות יערבו בעיות שונות, כגון הבניות שלא תואמות את . מספרן או הקשרים ביניהן)מבחינת ( מצומצמת

  . בפראנויהוהבניות של רדיפה המופעלות בכל מצב  בדיכאון, הבניות מצומצמות במאניההמציאות 

  

 Personal Construct Therapy – , ע"פ קליטיפולטכניקות 

 דרך התנסות ,. זאתלהרחיב ולהגמיש את מערכת ההבניותבאמצעות זאת לחשוף את הקשרים בין ההבניות ו: מטרת הטיפול

הכלי המרכזי שלו הוא חשיבה חלופית,  מסגרת קוגניטיבית רחבה, עשירה וגמישה, שתוביל בתורה להתנהגות שונה. פיתוחו

  כלומר, הנחיית המטופלים להסתכל על העולם בצורה שונה מזו דרכה הסתכלו עליו עד כה.

, בחינה של האופן בו הן עובדות ומקושרות, דיון בהבניות של המטופלשל המטופל, ומערב  מעודד חקר עצמי תהליך הטיפול

האם הבניה מסוימת מועילה או מנבאת עתיד טוב). זאת, בניגוד לשאלות על ערך תחת שאלת הערך הפרגמטי שלהן (כלומר, 

: הוא לא מתעסק בפרשנויות אקטיבי זהו טיפול בחיי היום יום. דגש על התנסותבטיפול של קלי יהיה  האמת של ההבניות.

  תהליך חקירה.אלא מנחה את המטופל להגיע להבניות דרך חשיבה אקטיבית. המטפל אקטיבי גם הוא, ומקדם 

  משחק תפקידים

לקחת יחסים בעייתיים ולנסות להיכנס לנעליו של הצד השני. כך ניתן יהיה להבין טוב יותר את ההבניות של הצד השני 

זה מתחבר למושג התפקיד  ולהסתכל על הסיטואציה דרך הבניה אחרת, וכמו כן להסתכל מבחוץ על ההבניות של עצמנו. 

  אדם אחר כאשר מסתכלים על ההבניות שלו. נינו לביןולקשר שנוצר בי

Repertory GRID  
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משמעותיים , במסגרתו המטופל בוחר קבוצה של אלמנטים (לרוב, בני אדם לזיהוי ההבניות של המטופל מבחן שקלי פיתח

 השלישיבין שניים מהם לבין ), ובכל פעם מסתכלים על שלושה מתוכם ומנסים לבחון מה דומה ומה שונה של המטופל מחייו

איזה צד הדמיון והשוני מאפשרים זיהוי של מערכת ההבניות. ברגע שמזהים הבניה, המטופל נשאל בתחום שמעניין אותנו. 

  עדיף, ומי מהדמויות נמצא בצד זה. ניתן ללמוד על קשר בין שתי הבניות אם הן יחלקו את הדמויות באופן דומה.

  סילום

זה מתבצע דרך שיחה, ). Core roleחזרתיות שמטרתן חשיפת הבניות מסדר גבוהה (דרך שאלות דרך נוספת לזהות הבניות, 

  ויתחיל לרוב מאמירה עמומה שהמטופל יומר על עצמו. הסילום יתבצע בשני שלבים:

 : המטפל יישאל מה ההיפך מתכונה/מצב מסוימים שעלו בשיחה.חשיפת ההבניה על ידי הנגדה .1

שאלות נוספות שמפתחות את הדיון לגבי  , או דרךאיזה צד עדיף ומדוע השאלהדרך   :חשיפת ההבניה הגבוהה יותר .2

מה היתרונות של הקצוות ההפוכים, או האם בעבר השתמש בהבניות כמו עם איזה צד המטופל מזדהה,  ,ההבניות

 אחרות. 

  עדיף.כל לענות על השאלה 'מדוע' צד מסוים עד שהמטופל לא יו המשך חשיפת הבניות מסדר גבוה יותר .3

Fixed Role Therapy  

 לשחק דמות )משך שבועייםבאופן זמני (ל משחק תפקידים, בו המטופל מנסהמעיין  להרחבת מערכת ההבניות. זהוטכניקה 

) תוך התבססות על טקסט שהמטופל כתב Fixed role sketchע"י המטפל (שנכתבה עבורו במיוחד. הדמות נכתבת  חלופית

  מזהה את ההבניות הבסיסיות. ), דרכו המטפל Character sketchעל עצמו (

  :הדמות החלופיתסקיצת מאפייני 

אותם הוא רוצה ו לאותם תחומים ומצבים משמעותיים בחיי תרלוונטיו :נוגעת בתמה משמעותית לחיי המטופל .1

 לשנות.

: ההבניות החדשות עשויות להיות בעלת הבניות שונות מאלה של המטופלהדמות תהיה  מגע עם התנהגויות חדשות: .2

זמין התנסות שונה בעולם. רצוי לא לבחור הבניות שהן ימתונות יותר, או שונות במובנים אחרים, כך שאימוץ שלהן 

Core role . 

לא מופרכת, לא משהו שהמטופל לגמרי לא רוצה להיות, אך גם לא מושלמת, שכן דמות  :קרובה לעולם של המטופל .3

 יות מאיימת ולהדגיש עבור המטופל את מגרעותיו.מושלמת עשויה לה

 כך, יכולה להיות יותר ממשמעות אחת לאירוע מסוים. , שלא יאפשרו תהליכי הכללה.מעודדת יצירת הבניות חדירות .4

 ההתערבות תיצור היפותזות הניתנות לבדיקה.: פרגמטיות .5

מאחורי טכניקה זו היא לעודד את המטופל להפנים שסט ההבניות שלו הוא אחת מבין דרכים שונות לראות את הרעיון 

הטכניקה מדגישה את הטבע המשחקי, כלומר, המציאות, ודרך כך לאפשר לו לבחור הבניות שיהיו מועילות עבורו יותר. 

  אפשר לשחק עם ההבניות ולנסות דברים חדשים.

ו, אנחנו מריצים כעת במעבדה מחקר שבוחן את יעילות הטכניקה הזאת להקלה למי שזה מעניין אות -

   וד!בסימפטומים של חרדה חברתית. מוזמנים לפנות אליי אם בא לכם לשמוע ע
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  בק והתיאוריה הקוגניטיבית . 5

  ובסיס רקע

, היה פסיכיאטר שהתחיל את הקריירה שלו בפסיכואנליזה בחקר פסיכואנליזה, והתאכזב מהתוצאות. 1921-נולד ב אהרון בק

הוא פיתח מודלים ספציפיים להפרעות, והציע התערבות בשלב המחשבה והפרשנות של סיטואציות (ולא שינוי מלאכותי של 

, אליהם של מטופלים מחשבות אוטומטיותהתגובה הרגשית הנובעת מהפרשנות). התיאוריה שלו התחילה דרך תשומת לב ל

  נחשף דרך חיפוש מודלים אלטרנטיביים להמשגת דיכאון. 

בק הושפע מפילוסופים שהדגישו את הפרשנות שלנו כקובעת את ערכם של הדברים בעולם, כלומר, הדברים : בסיס פילוסופי

שאנשים שונים מגיבים אחרת למצבים שונים.  יוצא מכךכשלעצמם אינם טובים או רעים, אלא האופן בו אנו מבינים אותם. 

  .בק האמין שאנחנו לא יודעים כלום על העולם

 המודל הקוגניטיבי

  המודל הקוגניטיבי

אירוע מתרחש, ומעורר מחשבות אוטומטיות. המחשבות גורמות לנו להרגיש 

רגש מסוים, שייצבע בפרשנות של האירוע. בתגובה לאותו רגש נבצע התנהגות, 

שמעוררת מחשבות אוטומטיות נוספות. עשוי להיווצר פה לופ של מחשבה > 

קות לב), התנהגות > מחשבה. ללופ יכולה להתווסף עוררות גופנית (למשל, דפי

  אשר בעצמה משפיעה על התעוררות מחשבות אוטומטיות. 

 :אדם מעביר הרצאה (האירוע), ותוך כדי  דוגמה: חרדה חברתית

ההרצאה עוברות לו בראש מחשבות כמו 'אני הולך לעשות בושות', 'אני הולך לרעוד ולהסמיק וכולם יראו' 

(מחשבות אוטומטיות). המחשבות יעוררו רגש של חרדה, שבתורה תוביל להתנהגויות כמו השפלת עיניים, דיבור 

נוצר ולוגיות כמו הסמקה, רעד והזעה, שיחזקו את המחשבות האוטומטיות. חלש וכו'. אלה יעוררו תגובות פיזי

 , ומגביר את המחשבות האוטומטיות. מעיין לופ שמחזק את עצמו

כולל למעשה מגוון רחב של תהליכים, בהם עיוותים והטיות שנובעים מהפניית קשב (שעשויה ליצור חוויה  התהליך הפרשני

רים בהתאם לדברים שנראים לנו חשובים) וכו'. בדיכאון למשל, נפנה קשב לגירוים שמסבים סלקטיבית, למשל), מזיכרון (זוכ

 , וכך תגבר הנגישות שלהם. גם נזכור אותם יותרולנו מצב רוח שלילי, 

  עיוותי חשיבה

  דוגמאות:תי חשיבה אשר תורמים לפרשנות לא סתגלתנית של אירועים ומצבים. הנה כמה בק מציין סוגים שונים של עיוו

 להסתכל על משהו רק מזווית אחד/ גורם אחד של המצב, תוך התעלמות מהיתר. : חשיבה מסננת, פילטר שכלי

 למשל, לראות חסרון בולט בקשר מסוים ולא להסתכל על מאפיינים אחרים.

 זוהי דפוס של חשיבה קיצונית ודיכוטומית, בו אין מקום לאפשרות ביניים.  :חשיבה בשחור לבן/ הכל או כלום

חשיבה כזו מעודדת תגובות קיצוניות, שכן, כל דבר לא נעים השטחה של המציאות, בה יש אינסוף אפשרויות. 

 מקבל ממדים גדולים.

 הסקת מסקנה כללית וגורפת לפי מקרה יחיד או ראייה בודדת.  :הכללת יתר  
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  : בדיכאון, מחשבות שליליות ממוקדות בשלושה מוקדים:בדיכאון הקוגניטיבית הטריאדה

 נתפס כחסר ערך, כישלון – העצמי .1

 נתפס כרע, לא צודק, לא קשוב לצרכינו – העולם .2

 מייאש, יקרו בו דברים רעים – העתיד .3

  

  רמות קוגניטיביות

  : מחשבות אוטומטיות1רמה 

דיבור עצמי קיים באופן מתמיד, ללא שום מאמץ. זהו מעיין קול פנימי שמלווה : מה שעובר לנו בראש כרגע. זרם תודעה

אותנו, נותן דעה, חושב על מה שקורה ומה שהולך לקרות. אנחנו לא תמיד שמים לב לכך, אבל ניתן להיות מודעים לו אחרי 

  ן להתמקד בטיפול, מן הסתם).מעט אימון. כולל מחשבות נייטראליות, חיוביות ושליליות (אבל בשליליות יש יותר עניי

: מחשבות שעולות בכל מיני מצבים ומרכיבות את זרם התודעה, משקפות את האופן שבו אנחנו חושבים מחשבות אוטומטיות

ומתווכות את התגובות שלנו לאירועים שונים. בק שם לב שאנשים מתייחסים למחשבות אלה כאל אמת, כתפיסת המציאות 

  תם באופן ביקורתי.כמו שהיא, ולא בוחנים או

 בק ניסה לעזור לאנשים לזהות את הזרם הזה כביטוי לפרשנות שלהם ולא מחשבות אוטומטיות בטיפול של בק :

כאמת מוחלטת, ולהעריך אותו באופן מודע ומובנה, כלומר, לנסות להבין מה עובד טוב ומה פחות, האם ניתן לפרש 

ה היא גישה של פתיחות לרעיון שאולי אנחנו טועים, ומוכנות את הדברים אחרת ודרך כך לשנות את החוויה. הגיש

לשנות. הוא מצא שניסיונות אלה עוזרים למטופלים לחשוב באופן רציונאלי יותר, מפחיתים את עוצמת התגובות 

 הרגשיות והופכים את התגובות ההתנהגותיות שלהם לפונקציונאליות יותר. 

 (האם המחשבה נכונה? הגיונית? האם אכן יש סכנה?), וגם  נכונותפי ציר של ם על ג: הערכת מחשבות אוטומטיות

 . תועלתעל פי ציר של 

 תלהתבוננו נגישות ;ומגוונות רבות ;ולמצב ספציפי קשורות לסיטואציה: מחשבות אוטומטיות נוטות להיות 

  .קלות ומהירות יחסית לשינוי ;עצמית

  רמת הביניים: 2רמה 

כללים או גישות לחיים, שאנשים מנסחים לעצמם לגבי איך כדאי   – הנחות מותנותמופיעות ברמת הביניים הנחות מותנות: 

אלו הם מעיין חוקים מופשטים שמאפשרים לנו להסתדר, ועשויים לשמור עלינו מסכנות (אמיתיות או להתנהל בעולם. 

   .ים מטרות, מעריכים התנהגות ומסתגלים לסביבההן משפיעות על האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, קובעמדומות). 

  : "אם אעשה הכל מושלם לא ידעו שאני גרועה"; "צריך שכולם יאהבו אותי".וגמאותד *

 אני חייבת ש לרוב מנוסחות כציווי")-X ולא "הייתי מעדיפה "X.(" 

 אם אעשה  יכולות להיות הערכה ערכית)X .(זה יהיה נורא 

 אם אעשה אז -יכולות להיות מנוסחות ככללי אם)X  לא יקרהY .( 

 מקושרות לרגשות חזקים, מאופיינות בהכללת יתר, מוגזמות ומוחלטות. הן קשות לשינוי , 

  יעוררו יותר מצוקה.  , הןוהקצוות יהיו קיצוניים יותרככל שהן גמישות פחות 

 פחות נגישות; נשמרות לטווח ארוך; יציבות ומתמשכותהנחות מותנות יהיו  ,בהשוואה למחשבות אוטומטיות; 

  (ולא תלויות סיטואציה) מהוות כללים; מועטות וקבועות; משתנות לאט
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  אמונות יסוד: 3רמה 

  . כוללת אמונות יסוד.הרמה הקוגניטיבית העמוקה ביותר

מתפתחות שמופיעות בשלב מוקדם, ואלה הן תפיסות . הסביבהעל ועל העצמי ועמוקות דעות מרכזיות : אמונות יסוד/ סכמות

  מגע עם אחרים משמעותיים. אירועים משמעותיים ובבילדות ב

  להיות גלובאליות, מוחלטות ובעלות הכללת יתר.  נוטותאמונות יסוד שליליות 

 ולא דברים  להלזהות דברים שמתאימים , כלומר, ת היסודלפרש את העולם דרך אמונהנטייה  משתמרות דרך

  לה באופן שתואם אותה.  ותשמנוגד ראיות, או לפרש שמנוגדים לה

  : סוגי אמונות יסוד

 : העצמי כפגום/ כישלון/ חסר יכולת.חוסר אונים .1

 לא מושך, לא רצוי. :אי ניתנות לאהבה .2

 לא שווה.  :חוסר ערך .3

: ייתכן שהיו נכונות בעבר, אך יכול להיות שלא. אלה הן בסך הכל מחשבות, ויכול להיות התייחסות לאמונות יסוד, ע"פ בק

  בק מציע טכניקות שונות על מנת לשנותן ולהחליפן בתמונה ריאליסטית יותר. שהן לא נכונות, או לא נכונות בחלקן. 

  שלוש הרמות בהפרעות אישיות: דוגמאות

  הפרעת אישיות נמנעת

 אני רע/ בלתי ניתן לאהבה" :על העצמי אמונת ליבה" 

 אחרים יעריכו אותי באופן שלילי" :אמונת ליבה בנוגע לאחרים" 

 אם אנשים יכירו אותי באמת הם ידחו אותי"; "אם אעמיד פנים שאני אחר ייתכן שיקבלו אותי". :הנחות" 

 הימנעות מאינטימיות. :אסטרטגיית התנהגות  

  פרנואידיתהפרעת אישיות 

  אני פגיע" :על העצמי ליבהאמונת" 

 אחרים עשויים להיות מרושעים" :אמונת ליבה בנוגע לאחרים" 

 אם אסמוך על אחרים אפגע"; "אם אהיה ערני תמיד אוכל לשמור על עצמי". :הנחות" 

 להיות דרוך, לא לסמוך על אחרים.  :אסטרטגיית התנהגות 

  

Modes אצל בק  

במציאות, אנחנו לא תמיד  רמות הקוגניטיביות, שהוא סטטי.במודל המושג שנוסף מאוחר לתיאוריה, ונועד להסבר של שונות 

  , אלא שיש תנודות ושינויים במצב הרוח. אותו הדבר

Modes קוגניטיביות, סט שלם של תגובות רגשיות ותת שמפעילומערכ הם תת קבוצה ספציפית בתוך ארגון האישיות. אלו הן ,

רוח), אך רחב ממנו, שכן -(מצב moodמקביל למושג  modeבמובן מסוים, המושג ופיזיולוגיות.  , מוטיבציוניותהתנהגותיות

  כולל את כל יתר המערכות ולא רק חוויה רגשית/קוגניטיבית. 

מקושר לתפיסת סכנה (מערכת קוגניטיבית), , )Fight or flight( , שמפעיל תגובות פיזיולוגיותתפובי של סכנה Mode: דוגמה* 

   לתחושה של חרדה או כעס (מערכת רגשית), דחף לפעול (מערכת מוטיבציונית), והפעולה עצמה (מערכת התנהגותית). 
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 Modes כנראה*, הכוונה ליש להם מטרה.  – ראשוניים*-modes  .כאשר טבעיים שמוטבעים בכולנוmode  ראשוני

 ) לפרק זמן מסוים, גם לאחר שהנסיבות שהפעילו אותו חולפות.energizedמופעל כל המערכות נשארות מוטענות (

 ראשוניים חיוביים אשר מגבירים משאבים והתנהגויות פרודוקטיביות, למשל התאהבות.  modesקיימים 

 Modes משניים )minor( –  כמו קריאה, שיחה עם מרכיבים את מרבית זמננו, וכוללים) פעילויות יומיומיות

אחרים, עבודה). רמת האנרגיה הדרושה להם נמוכה, והשליטה המודעת במהלכם גבוהה, כך שקל לעבור באופן 

  הם לא מאוד מעניינים מבחינה טיפולית. אחד לאחר.  Mode-יזום מ

Orienting schema –  תנאים בהםmode  .לרוב, מסוים יופעלmode ע"פ הפירוש  – יופעל על ידי סיטואציות רלוונטיות

  מסוים הוא אישי. modeגם סף הגירוי להפעלת האישי ולאו דווקא מבחינה אובייקטיבית. 

את המחשבות שלנו, את מכילה את היכולת לבחון באופן הדרגתי , odesm-מערכת מודעת עצמאית מה: מערכת בקרה

מערכת זו מעריכה ערכים ומטרות,  למשל, מאפשרת להישאר עוד קצת במצב הלא נעים.הפחדים שלנו, להבין שהם מוגזמים 

 בטיפול ).energized-deמסוים ( odemמערכת זו יכולה לעקוף או להנמיך עוצמה של  משוחררת מפחדים לא סבירים.היא ו

  המטפל ינסה לגייס את המערכת הזו ולהיעזר בה.

Modes ופסיכופתולוגיה  

עשוי להתעורר בעקבות גירויים  Modeרלוונטי (למשל, דיכאון), עשוי להיות נמוך יותר.  Mode, הסף להפעלת במצב קליני

  דו משמעיים או לא רלוונטיים, וכך עשוי להיות לא מותאם למצב במציאות.

  של סכנה. Mode-של אבל, פוביה כ mode-, למשל, דיכאון כראשוניים Modesיכולות להיתפס במונחים של הפרעות שונות 

  :דיספונקציונליים odesm-שלוש גישות לטיפול ב

 : להראות שהאמונה שגויה. כולל גם הבנה שתחושת גוף מסוימת אינה מסוכנת.אקטיבציה-דה .1

 ואיזה לא.מסוכן : כלומר, לעשות סדר, למשל להבין איזה מצב mode-שינוי המבנה והתוכן של ה .2

פחות מתאימים. לעיתים זה יתבטא בלימוד  modes, על מנת לנטרל יותר סתגלתניים modesשל  primingהבניה/ .3

, לרוב, בטיפולשיכולים להיות מפועלים בסיטואציה כלשהיא.  modesמסוים מבין שני  mode-המטופל לבחור ב

 הגישה הראשונה והשלישית יתבצעו במקביל. 

 

  CBTטיפול 

(ולא באמצעות תהליכים התנהגותיים וקוגניטיביים  ת בהווהומשתמר הפרעותמתמקד באופן בו , 70-וה 60-התפתח בשנות ה

מבצעים  CBT-בפועל, בהבנת פסיכופתולוגיות היא דרך אסוציאציות בלתי מסתגלות.  ת).ונובע ןבאטיולוגיה, ממה ה

, ועל כן נוח כולל פרוטוקולים מוגדרים להפרעות שונות CBT .התערבות של שינוי תהליכים קוגניטיביים והתנהגותיים

  . )evidence based(מאוד  למחקר

  , מהמצגתCBTעקרונות 

 מבוסס על ניתוח דבריו של המטופל ובעיותיו בהתאם למודל. .1

 קשר טיפולי טוב הוא הכרחי, וכולל חום, אמפתיה והקשבה. .2

 דגש על שיתוף פעולה והשתתפות ישירה. .3

 ומטרה (ועל כן, ניתן למדידה).מכוון בעיה  .4

 דגש על ההווה, כלומר, מה משמר את הבעיה כיום. .5

 התמודדות ומניעת הישנות.אדוקציה), כולל למידת דרכי -טיפול חינוכי (פסיכו .6

  טיפול קצר מועד, לכל הפחות במקרים 'לא מורכבים' כמו חרדה ודיכאון.  .7
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 טיפול מובנה .8

  זיהוי, אתגור ושינוי מחשבות מוטעות/ לא מועילות.  .9

CBT לחרדה חברתית  

המאופיינת בפחד מסיטואציות חברתיות בהן האדם עשוי להיות חשוף לביקורת הפרעה שכיחה, : חרדה חברתית באופן כללי

חרדה חברתית עשויה להיות מוכללת ולהיות קשורה לסיטואציות מגוונות בחיים, או ספציפית או לשיפוטיות של אחרים. 

וממוקדת באספקט מסוים (כמו פחד קהל). בחוויה שלהם, יתפסו את עצמם כמוזרים בסיטואציה החברתית, ירגישו כי 

סוימת, וינתחו את התנהגותם פעמים רבות יתכננו מראש כיצד לנהוג בסיטואציה ממסתכלים עליהם או שופטים אותם. 

, ניתן לזהות פה מעגל בו CBTמבחינת חרדה חברתית לרוב מובילה להימנעות. (זו התנהלות שמגבירה את החרדה).  לאחריה

ינסה  CBTהם יפחדו לעשות דברים מביכים, יחושו כי הם מביכים וכך תגבר החרדה שלהם וההשערה שלהם תבוסס. טיפול 

  המעגל.  לשבור את

  :לחרדה חברתית CBTמודל 

. הן לאו הטיפול יוצא מתוך הבנה שלמטופל יש אמונות מסוימות שמשפיעות על התנהגותו: מאפיינים קוגניטיביים .1

. שילובן גורם לאדם לתפוס סיטואציות חברתיות כמאיימות, ולחשוש (יכולות להיות אוטומטיות) דווקא מודעות

 שגורלו החברתי מצוי בסכנה כל עוד לא עושה רושם טוב על הזולת. 

 .אמונה שאחרים הם ביקורתיים, שיפוטיים, תחרותיים ובעלי סטנדרטים גבוהים 

 .אמונה שהעצמי חסר יכולת ולוקה מבחינת כישורים אישיים  

 שילוב של שלושה רגשות בולטים:: םמאפיינים רגשיי .2

 עוררות, גם במהלך האירוע וגם בסיומו.  – חרדה 

  חוויה של איום מפני כך שיראו בנו משהו שאנחנו רוצים להסתיר, יראו בנו משהו שקיים אצלנו  –בושה

 ואנחנו מתביישים בו, תחושה שאנחנו חשופים.

  תחושה שהמעמד החברתי שלנו נתון בסכנה. זהו איום על הערך העצמי והמעמד החברתי.  –השפלה 

  :תהליכים המשמרים את החרדה החברתית

 הימנעות קלאסית היא פשוט לא להיכנס לסיטואציה. התנהגויות מגוננות הימנעות והתנהגויות מגוננות :

הן התנהגויות שכאשר נבצע אותן לכאורה ניחשף לסיטואציה המאיימת, אך למעשה נתחמק (התנהגויות ביטחון) 

שאינן נותנות הזדמנות להפריך את האמונות ממנה דרך פעולות שיעזרו להפחתת החרדה. החיסרון בהן הוא 

 מעוררות החרדה ולהעמידן למבחן. 

ר בקיצור או בקול חלש, תכנון מוגזם של מה דוגמאות להתנהגויות ביטחון בחרדה חברתית: השפלת מבט, דיבו *

  לומר ומה לעשות...

 רגישות גבוהה לסמנים מסוימים, הן פנימיים (תחושות גופניות, מחשבות ורגשות) והן חיצוניים (סימני מיקוד קשב :

 הסימנים לרוב יפורשו באופן שלילי.דחייה, חוסר עניין או חוסר שביעות רצון מצד האחר). 

 שחזור האספקטים השליליים באירוע, והעצמה שלהם. זה משמר את החרדה.  : אירוע-תהליכי פוסט 

  מרכיבי הטיפול:

מסבירים למטופל ממה הוא סובל. מסבירים לו על ההפרעה, מציגים : לאחר אינטייק ואבחון ראשוני, הדרכה-פסיכו .1

המטופל (למשל, התנהגויות נמנעות את השכיחות שלה והמאפיינים שלה, ומזהים את המאפיינים שמופיעים בחיי 

 ואת פוטנציאל ההשפעה המוכח שלו.  והרציונל מאחוריו, ולמה הן גורמות). כמו כן, מסבירים את מבנה הטיפול
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עודד אותו לחשוב על ננשאל את המטופל מה המחשבות שעולות בו סביב מצבים מאיימים, ו :הבנייה קוגניטיבית .2

ניתן לתת להם  –ות המטופלים ידעו לאפיין את המחשבות האלה, וכאשר לא חלופות אדפטיביות יותר. פעמים רב

 שיעורי בית כגון טבלה שבה מתעדים את המחשבות.

בממד ההתנהגותי, המטרה היא לשבור את מעגל ההימנעות והחרדה. המטפל והמטופל יקבעו יחד יעדי  :חשיפה .3

, של מידת החרדה, ומיפוי של חוויות מעוררות חרדה דרכה חשיפה מציאותיים. אחת הדרכים היא יצירת סקאלה

לבניית תכנית חשיפה הדרגתית. לשם החשיפה יש להתייחס להתנהגויות הביטחון, ולכלול את הסרתן בשלבי 

 החשיפה (אחרת, לא תהיה חשיפה אמיתית). 

  

  אנדרסן והעצמי ההתייחסותי . 6

  תיאורטי רקע ובסיס

שנותנת פרספקטיבה ייחודית לאישיות בתוך המסגרת פרסונאלית של למידה חברתית, -אינטרפיתחה תיאוריה  סוזן אנדרסן

  התיאורטית הקוגניטיבית. היא עושה אינטגראציה של תיאוריות שונות. מושפעת מיאנג ומיטשל. 

אלא הנחה שמקורה בתיאוריה של סאליבן, על פיה העצמי שלנו אינו מבודד מהעולם, זוהי  – העצמי הוא התייחסותיהרעיון: 

, יש להבין את החוויות של העצמי דרך קשרים חברתייםלפי אנדרסן, . )אין עצמי בלי מערכת יחסיםשהוא תמיד בתוך הקשר (

ו, ובכלל זאת התפיסות, המחשבות, כך, התפיסה של אדם את עצמשכן, אנחנו לא בדיוק אותו האדם במערכות יחסים שונות. 

  משתנה כפונקציה של קשרים משמעותיים. –התחושות ואופני הוויסות העצמי 

 ) עצמיים התייחסותייםrelational selves(  .האופן בו העצמי : איך חווים את עצמנו, דרך מערכות יחסים שונות

  נקשר או מתייחס לאחרים משמעותיים בחייו. 

  :אדם יש אוסף כזה של עצמיים התייחסותיים,  ללכ. אוסף עצמיים התייחסותייםהיא האישיות, על פי אנדרסן

  הנובעים מכלל מערכות היחסים בחייו. 

 ) אחר משמעותיsignificant other( – במהלך  .כל מי שבהווה או בעבר השפיע על חיינו, שהיינו מושקעים בו רגשית

חיינו אנחנו אוספים אחרים משמעותיים כאלה, החל ממשפחה גרעינית, ודרך התרחבות לחברים ולסביבה. כל אחד 

, נבחראו  נתוןאחר משמעותי יכול להיות  מבין קשרים אלה משפיע ומשקף חלקים ייחודיים בעצמי של כל אדם. 

אנדרסן טוענת שאחרים נבחרים אינם כלומר, אדם שבחרנו להכניסו לחיינו או שלא בחרנו בו (למשל משפחה). 

  אקטבו אחר משמעותי נתון. נבחרו מאחר שנבחרים במקריות מוחלטת, וסביר להניח שהם 

Social-cognitive model of transference - ל אנדרסן, המציע התייחסות מודל מוקדם יותר, עליו נשענת התיאוריה ש זהו

רחבה יותר למושג העברה. על פי המודל,  קיימים ייצוגים מנטאליים של קשרים אשר עשויים להיות מאוקטבים במפגש עם 

 .של אחר משמעותי ייצוגמאוקטב  במפגש עם כל אדם חדשבתיאוריה של אנדרסן, מודעים.  הייצוגים אינם בהכרח אדם חדש.

כך למעשה, מגוון עצמיים התייחסותיים מאוחסנים  את הקשר עמו ואת חוויית העצמי בתוך אותו קשר. כוללייצוג זה 

  העברה.  לבזיכרון, ומאוקטבים בקונטקסט ש

  הנחות בסיסיות בתיאוריה 5

 העצמי הוא התייחסותי:  .1

מרכזית אי אפשר להבין את האדם מבלי להבין את מערכות היחסים שלו. חשיבותם של אחרים משמעותיים  -

של ציפיות, סטנדרטים ותגובות המקושרות לכל אחר משמעותי, ומשפיעות , כך שיש שורה לרגשות ולמוטיבציות

 .ימוויסות עצגם על 
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ולהוביל למצב , כך שצורך זה יכול להיות מסופק וקשריש לנו צורך בסיסי בשייכות הנחה זו נשענת על ההנחה ש -

 , ונתמקד באיכות הקשרים הקיימים.בו תהיה פחות מוטיבציה ליצור עוד ועוד קשרים, שובע של

, לדקויות ופרטים קטנים באותו ניואנסיםכאשר ההיכרות עם אחר משמעותי מעמיקה, אנחנו נעשים רגישים ל -

 נזהה אותם אצל אדם חדש, עשויים לאקטב את הייצוג הרלוונטי. אחר משמעותי. ניואנסים אלה, כש

  :עצמיים התייחסותיים מופיעים בקונטקסט של העברה .2

לא כל הידע שלנו נגיש כל הזמן, כך שתפיסת העצמי אינה אחידה, יציבה ומגובשת. במקום זאת, אנדרסן דיברה  -

 ברגע נתון. , שהוא הידע העצמי שנמצא בזיכרון concept-working selfעל 

-אינטרדרך רמזים בסביבה ורמזים , יקבע איזה ידע עצמי יהיה מאוקטב ברגע נתוןהקונטקסט המיידי  -

 היות נגישים באותו הרגע, אשר יגרמו לחלקים שונים בידע העצמי לפרסונאליים

השפעות יש גם , )רמזים שנקלטו מאדם חדשלצד ההשפעות החולפות (: השפעות חולפות והשפעות יציבות -

(לרוב, אלה  ועל כן יאוקטבו בהרבה מצבים יותר באופן יותר יציב יהיו זמיניםשחלקים בידע העצמי  יציבות:

 חוויות עצמי שחזרו על עצמן בקשרים עם אחרים משמעותיים רבים).

  :אלמנטים נומוטנטייםהן אלמנטים אידיוגראפיים ולעצמיים ההתיחסותיים יש הן  .3

 הייצוגים של העצמי והאחר כמבוססים על קשר אמיתי. – אלמנט אידיוגראפי -

תפקידים , (למשל, גברים) קיימות הבניות גנריות יותר, כמו קטגוריות חברתיות –אלמנט נומוטנטי (=מוכלל)  -

(למשל, ציפיות מעצמנו  (למשל, אח בוגר), או ציפיות וסטנדרטים אחרים, לעיתים מול אחר משמעותי של העצמי

עשויה להיות אקטיבציה גם של אותו תפקיד  . על כן, במפגש עם אדם חדשים מסוימים)שמאוקטבות ביחס

 בינאישי, ואיתו של ההשלכות הרגשיות והציפיות שמלוות אותו. 

 מצד האדם החדש עשויה לעורר בנו עוינות.  התנהגות נוגדת תפקיד -

 : עצמיים התייחסותיים מספקים בסיס למודל אינטראקטיבי של האישיות .4

(החוויה של העצמי בתוך הקשרים  כאמור, היא מכלול העצמים ההתיחסותיים של האדם, ע"פ אנדרסןהאישיות  -

ע"פ אנדרסן, סכמות של העצמי בתוך קשרים הם הגורם . ואישים של-ןהדפוסים הבי משפיע עלאשר , האלה)

יותר לצד חלק שמאוקטב  ניתן להתייחס בהקשר זה גם לכך שיש בנו חלק המשכיהחשוב ביותר במערכת יחסים. 

 על ידי הסביבה.

  :אז" של האישיות-אפקטיביות במודל "אם-עצמיים התייחסותיים הם יחידות קוגניטיביות .5

effective system theory of -cognitiveשל אנדרסן כמקרה פרטי של המודל  אפשר לראות את התיאוריה -

personality  ,יש לנו תגובות "אז-אם"יחידות בסיסיות של ). המודל מבין את האישיות דרך 1995(מישל ושודה :

-bigטענות העקביות התכונתית (למשל, ל מנוגד המודל. באופן קונסיסטנטי, שונות המופעלות במצבים שונים

-הסתכלות אינטרהזה לאנדרסן מנתבת את המודל  ., ומתייחס לשונות בין מצבים שונים כאפקט ולא כרעש)5

 פרסונאלית.

ולא אובייקטיבי, כלומר, המשמעות של הסיטואציה בעינינו היא מה  מוגדרים באופן סובייקטיבי 'אם'ים'-ה -

 שיגדיר את התגובה. 

ציפיות, תחושות/רגשות, וכן מוטיבציות ומטרות הם יחידות קוגניטיביות  – יחידות קוגניטיביות אפקטיביות -

 'אז'. -'אם' ל-שיש להן השפעה על ההתנהגות, ולמעשה מתווכות בין ה

והיחידות 'אם', -אצל אנדרסן, האדם החדש הוא ה. אז יחידות קוגניטיביות אפקטיביות  אם  :המנגנון -

ל עצמי התייחסותי מעורר תגובות רגשיות, כ( של ההעברהאפקטיביות הן האקטיבציה -הקוגניטיביות

  . קוגניטיביות ומוטיבציוניות)

  הניסויים של אנדרסן

 בפגישה הראשונה במעבדה נבדקים כותבים תיאור של אחר משמעותי, ובפגישה השנייה  :אקטוב של אחר משמעותי

מקבלים תיאורים של אנשים חדשים שהם כביכול צפויים לפגוש, בהם משולבים אלמנטים מהתיאורים שכתבו 
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אנדרסן מצאה שאנשים 'הולכים מעבר לעובדות', ומשלימים מידע על האדם החדש בהתאם בפגישה הראשונה. 

 אחר המשמעותי. ל

 אם מאקטבים אחר משמעותי חיובי הנבדקים יצפו לקבלה מצד האדם החדש, אך בקשרים  :קבלה מול דחייה

מורכב בו מצד אחד  סאמביוולנטיים (למשל, אחר משמעותי דוחה, בקרב נבדקים מדוכאים) ייתכן אקטוב של דפו

 נמשכים לאדם החדש ומצד שני מרגישים דחויים על ידו. 

  קליניות השלכות

ניתן להסביר באמצעות התיאוריה של אנדרסן מצבים של הטיות פרשנות וזיכרון, ולאפשר זיהוי של יחסים בעייתיים כחלק 

 יצירת אחר משמעותי חיובי באמצעותמטיפול. אנדרסן מאמינה שניתן לשנות דפוסי יחסים בעייתיים בתוך קשר טיפולי, 

  . (תובנה בלבד אינה מספיקה) םביות, אותן יהיה ניתן להפעיל במצבים חדשיאז' אלטרנטי-ודרכו יצירה של תכניות 'אם

7 . DBT מיינדפולנסו  

  מיינדפולנס

, התחילו לשלב בטכניקות ההתנהגותיות והקוגניטיביות הבנה ששינוי לא יכול 90-: החל משנות הCBT-הגל השלישי של ה

הגל השישי של להגיע מתוך הדרישה לשינוי בלבד (אשר עשויה להיתפס כביקורתית), אלא שיש חשיבות גם לקבלה וחמלה. 

    ובודהיזם.הושפע ממיינדפולנס  CBT-ה

הפניית תשומת לב באופן שמאפשר לנו לצפות בתודעתנו באופן מכוון, ברגע ההווה, ולחוות : הגדרה – )קשיבות( מיינדפולנס

  , שחייבים להופיע יחד. למיינדפולנס שלושה רכיביםדברים מבלי לשפוט או לפרש אותם. 

 )awareness( מודעות  .א

 )present experience( הנוכחית בחוויה להיות  .ב

 )acceptance( החוויה קבלת  .ג

, להחזיר את הקשיבות להווה. לאו דווקא הריכוז עצמו בנשימה, הוא ניסיון להחזיר את ההכרה אל ההוויה ולנסתרגול מיינדפ

יש כאן אלמנט של חוסר אלא תשומת הלב לכך שהמחשבות נודדות, תשומת לב למה שקורה למחשבות שלנו, לגוף שלנו. 

  לא לכעוס על עצמנו אם לא הצלחנו.  –שיפוטיות 

  :קשיבותספקטרום של 

לשבת ולתרגל ממש, למקד קשיבות למשך חצי שעה או יותר, לשים לב למחשבות שנודדות בתרגול עצמו מדיטציה:  .1

 ולהחזיר את הפוקוס להווה.

 .ם, לפעולות שלנויו-להיות קשוב לדברים שקורים לנו באופן כללי ביום קשיבות יומיומית: .2

 רגעים של מודעות בתוך מציאות עמוסה., להיות קשוב למשהו לכמה רגעים קשיבות רגעית: .3

  כאשר אדם מסרב להכיר או להפנות קשב למחשבה, רגש או אובייקט תפיסתי. –) mindlessness( חוסר קשיבות .4

  :המשותף לרגעי הקשיבות

 בהווה בלבד. –מיקוד ברגע הנוכחי  .1

 נתייחס למה שקיים כפי שהוא; לא נכעס על עצמנו אם לא נצליח בתרגול.  – חוסר שיפוטיות .2

 נתכוונן למקד את המחשבות שלנו במקום כלשהוא. –מוכוונות  .3

 והנפש באינטימיות. לא צפייה מנותקת אלא חוויה של הגוף – התבוננות הנוטלת חלק בחוויה .4

חוויית הקשיבות היא משהו שלא ניתן לתפוס במילים, המודעות מתרחשת לפני שהמילים עולות  –לא מילולית  .5

 לראש.
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  : לכולנו יש את היכולת להיות קשובים ומודעים, ואולם:הבדלים בינאישיים ביכולת מיינדפולנס

 . אנשים נבדלים בנטייה שלהם וברצון שלהם להיות מודעים ולהשאיר את הקשב בהווה -

 .אדם להיות קשוב מושפעת ממגוון משתנים מצביים היכולת של -

לפעמים לא נרצה להתעסק במשהו בזמן מסוים, בין אם זה בגלל שעלינו להיות קשובים למשהו אחר באותו רגע, 

 ובין אם מתקשים להיות קשובים למחשבה מסוימת באופן כללי.

  :השפעות חיוביות של מיינדפולנס, ע"פ מחקרים

 מאפשרת להיות פחות עשויה לעורר רגש חיובי, וויסות רגשי, צמצום רגש שלילי ורומינציה :מדיטציית מיינדפולנס ;

אות פיזית (למשל חיזוק המערכות החיסוניות); שיפור יתגובתיים ויותר גמישים קוגניטיבית; משפיעה לטובה על בר

 .תשביעות הרצון מהחיים והפחתה במצוקה הפסיכולוגי

 י אפקטים רגשיים שליליים הקשורים לקונפליקט במערכות יחסים; קשורה באופן : מגנה מפנקשיבות יומיומית

 חיובי ליכולת של הפרט להביע את עצמו במגוון של סיטואציות חברתיות; מנבאת סיפור במערכות יחסים. 

  

DBT – טיפול דיאלקטי התנהגותי  

ת אישיות גבולית, מרשה לינהאן לטיפול בהפרע יע" 90-היא שיטת טיפול מבוססת מחקר שפותחה בשנות ה BTD: רקע

  ובהמשך התרחבה להפרעות נוספות המאופיינות בקושי בוויסות רגשי, כמו הפרעות אכילה והתמכרויות.

 :מעברים חדים בין אידאליזציה לדהתנודתיות רגשית גבוהה, הפרעה שמאופיינת ב אישיות גבולית: תזכורת-

הרס עצמי (כולל לקיחת סיכונים), רגישות גבוהה לחוויות שליליות וביקורת,  תחושת זהות לא מגובשת,ליואציה, וו

  . , צורך בתיקוףקושי בוויסות רגשי

רגיל נכשל במתן מענה להפרעה הזו. מטופלים רבים נושרים מהטיפול או  CBT-שמה לב ש: לינהאן הרקע לפיתוח הטיפול

החזקה של הרצון לשינוי והשתפרות , הוא המרכיב הדיאלקטי CBT-שהמרכיב החסר במתקשים להכיל אותו. היא הציעה 

  יחד עם משהו אחר, שלכאורה מנוגד לו: תיקוף, קבלה, הכלה, חמלה. 

: בניית 'חיים ששווה לחיות אותם', דרך שינוי דפוסי התנהגות, רגשות וחשיבה שיוצרים קשיים בחיים. חיזוק מטרת הטיפול

  ל ולשפר את איכות החיים. מוטיבציה להיות בחיים, להיות בטיפו

  דיאלקטיקה

הפילוסופיה הדיאלקטית איזון בין קצוות מנוגדים, שמירה על מתח מסוים ביניהם בצורה מאוזנת.  היאדיאלקטיקה 

  ושינוי מתמיד.  ,מתייחסת להתפתחות האנושית כנגזרת מסינתזה בין ניגודים, היעדר קיומה של אמת מוחלטת

עבודה על קירוב בין שני תהליכים הנראים מנוגדים, והשקעת מאמץ על מנת לאזן ביניהם ולא להישאר : DBT-דיאלקטיקה ב

  הם: DBT-הניגודים בתקועים באחד הקצוות, לשם יצירת דרך שעוזרת למטופל להשיג את מטרותיו. 

 של החסרונות שלו.הסתכלות לא שיפוטית על המטופל ועל חווייתו הנוכחית: קבלה , 

 לגביהםמאחר והמטופל חווה קשיים בחייו, עליו לנסות לשנות משהו  :שינוי .  

 DBT-מרכיבי ה

יום, שואלים מה המטופל היה רוצה שיהיה אחרת, איך -םטיפול אישי. בטיפול מעלים סוגיות מהיו  :טיפול פרטני .1

חווה את הדברים, מה רצה שיקרה, מה חשוב לו שיקרה, איך היה לו השבוע (למשל, באמצעות כרטיסיות). בנוסף, 

 יש דגש על הכלה וחמלה. 
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 של  טכניקהChain Analysis : מתמקדים באירוע מסוים ומנסים להבין מה קרה בו, דרך פירוט לפרטי

פרטים של מה הרגשנו בכל רגע, מתי הייתה עליה, מתי ירידה, מה גרם לכך שהרגשנו פגיעות, מה גרם לאיזו 

 התנהגות... זה אמור להתאים להפרעות בהן התנודות הרגשיות מאוד עדינות. 

 מוגדרות ע"פ היררכיה, כך שכאשר נושא שממוקם גבוה בהיררכיה  המטרות הטיפוליות :היררכיית מטרות

ההיררכיה היא: התנהגויות מסכנות חיים (כולל פגיעה נתמקד בו כל עוד הוא ממשיך.  –מתממש/רלוונטי 

התנהגויות שפוגעות בטיפול (למשל איחורים, חוסר שיתוף פעולה בקבוצה או בטיפול התרופתי)  עצמית) 

  (למשל בזבזנות, הרגלי אכילה) התנהגויות שמפריעות לאיכות החיים  רכישת מיומנויות (חזרה על

 מיומנויות מהקבוצה).

פעם בשבוע מתכנסת קבוצת מטופלים, בה מנסים לחזק מיומנויות  :קבוצת מיומנויות ללמידה ואימון של מיומנויות .2

לים, כולל מיומנויות שקשורות לקבוצה או כאלה שניתן מסתגלות, אשר אמורות לשפר את איכות החיים של המטופ

 . )>(הרחבה בהמשך מיומנויות, שתיים מעולם הקבלה ושתיים מעולם השינוי 4-לתרגל יחד. מתמקדים פה ב

המטפל נדרש להיות זמין כל הזמן, אך בסטינג מובנה. למשל, מטופל יוכל להתקשר למטפל אם  :תמיכה טלפונית .3

אך לא יקבל מענה אם כבר עשה זאת. המטרה של סטינג נוקשה היא מעיין למידה  מתכוון לפגוע בעצמו,

 המטופל ילמד שיקבל תמיכה כל עוד לא פגע בעצמו. זה אמור לעזור לו להירגע ולווסת.  –ביהביוריסטית 

  הדרכה.  –(למטפלים)  קבוצת עמיתים .4

 DBT-המיומנויות ב

במסגרת קבוצת המיומנויות כמיומנויות בסיסיות, המהוות בסיס : כישורי מיינדפולנס נלמדים DBT-מיינדפולנס ב

לכישורים שנלמדים לאחר מכן. מטרתם היא לקדם את הסינתזה בין קבלה לבין שינוי. כישורי מיינדפולנס נלמדים תיאורטית 

  ומעשית.

  :DBT-ארבעת המיומנויות ב

  : קבלה

, ותרגול מיינדפולנס פותח כל פגישה. פגישות הראשונות 2-3-נלמד ב: עוזר בהטמעה של יתר המיומנויות. מיינדפולנס .1

 ).>(בהמשך wise mind-מאפשר גישה ל

היכולת לסבול מצוקה ולהתמודד איתה. כולל מיומנויות שקשורות בלחשוב במקום בטוח, להבין  :סובלנות למצוקה .2

  מה גורם לנו לחוש מצוקה, מה יגרום לנו להשתחרר מהחוויה הנוראית.

  : שינוי

טכניקות קוגניטיביות כמו נשימות, , סיגול של אורח חיים שמעודד עולם פחות סוער, הבנה של רגשות: וויסות רגשי .3

 סריקות גוף.

  איך יוצרים קשרים וחברויות, איך לתקשר עם בני אדם.  :פרסונאלית-אפקטיביות אינטר .4

 התייחסות לשלושה מצבי תודעה

 בחלק התיאורטי.* נלמד במסגרת המיומנות של מיינדפולנס, 

1. Mind איך אנחנו מרגישים – רגשי 

2. Mind מה הדבר הנכון לעשות, חשיבה לוגית.  – רציונאלי 

3. Wise mind –  לפעול  אינטגראציה בין שני מצבי התודעה האחרים, לרוב מלווה בתחושה חזקה של אינטואיציה.הוא

. גם מה שמרגישים חשוב ונכון, וגם מה , לשלוט במצבי התודעה שלנולפעול בצורה חכמה זה wise mind-מה

להבין במצב זה מבינים למה האינטואיציה שלנו מנחה אותנו לכיוון מסוים, אך היא לא מפעילה אותנו. שחושבים. 
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בזמן אמת שפועלים מתוך רגש מסוים, או שבוחרים במעשה הנכון רציונאלית ולא מרגישים טוב עם זה. בעיקרון, 

 מיינדפולנס עוזר להגיע לשם. , וwise mind-יות נגישים ללכולנו יש את היכולת לה

  כולל שני סוגים של כישורים: wise mind -ה

 "הכישורים .מתייחסים ליכולת להיות בשליטה על מצבי התודעה, מה לעשות בזמן התרגול כישורי "מה :

בו התחושה הנמשכת לזמן (מתן תשומת לב לתחושות מבלי לנסות להשפיע עליהן; מתן תשומת לב  בוננותהת

, ף)האם היא משתנה; סקרנות לגבי התחושה; מתן תשומת לב לאופן בו תחושות יוצאות ונכנסות אל הגו-ול

(שימוש במילים לתיאור חוויה; שימוש במילים שאחרים יסכימו עמן; הימנעות ממילים רגשיות;  תיאור

(עשייה  נה להשתתפות בחיים באופן קשובבכוו- השתתפות'לא נכון'), -'נכון' ו-הימנעות ממחשבות בנוגע ל

  מעורבת ומודעת; שחרור תחושת הזמן).

 " הבחנה ללא שיפוט,  עמדה לא שיפוטית :הכישורים "מה".-עוזרים לתרגל ולהגיע לכישורי ה "איךכישורי)

One-, )התייחסות למה שרואים ולא לערך שלו; הפרדה בין עמדות לעובדות; קבלה של כל רגע כפי שהוא

mindfully in the moment  לעשות בכל פעם רק דבר אחד, בקשיבות מלאה; אם משהו מסיח את דעתנו)– 

(התמקדות במה שעובד; משחק 'לפי הכללים'; שחרור רגשות שליליים  יעילותלהניח לו ולחזור לעשייה), 

  שאינם מקדמים אותנו).

  

  יאנג, וטיפול ממוקד סכמה . 8

  רקע, השפעות ובסיס תיאורטי

הרחיב את הגישה הקוגניטיבית התנהגותית והגמיש אותה, מתייחס באופן ספציפי להפרעות אישיות, אשר לטענתו  יאנגג'פרי 

  הרגיל CBT-א מקבלות מענה טוב מספיק במסגרת ה

  CBTטיפול ממוקד סכמה לעומת 

  שיאנג מזהה כבעיתיות עבור מטופלים מסוימים CBT-הנחות ה

 לרגשות עם אימון קצרלפציינטים יש נגישות  .1

 לפציינטים יש נגישות למחשבות ודימויים .2

 לפציינטים יש בעיות הניתנות לזיהוי ובהן ניתן להתמקד .3

 לפציינט מוטיבציה לעשות שיעורי בית וללמוד אסטרטגיות לשליטה עצמית .4

 הפציינט יכול להיות מעורב בשיתוף פעולה קולובורטיבי בתוך מספר פגישות .5

 הטיפולי אינן מוקד מרכזיבעיות בקשר  .6

כל הקוגניציות וההתנהגויות יכולות להשתנות בעזרת ניתוח אמפירי, דיון לוגי, אקספרימנטציה, צעדים הדרגתיים  .7

 ואימון. 

. הוא טוען שהם לא הפרעות אישיותיאנג טוען שההנחות האלה אינן רלוונטיות למטופלים מסוימים, בדגש על מטופלים עם 

במקשים על  שלושה מאפיינים של הפרעות אישיותהוא מדגיש . בהנחות האלה או חסרי מוטיבציה לכךמסוגלים לעמוד 

  :CBTול בהם בטכניקות של טיפ

 חוסר גמישות :CBT קצר, אולם, בעלי  להשתנות בעזרת אימון בזמן קצר טווח מתבסס על יכולתם של המטופלים

הפרעות אישיות מאופיינים בחוסר גמישות, ומתקשים לזהות דפוסים, להתאמן על תגובה אלטרנטיבית ולאמץ 

סינטוניות, כלומר, דפוסי ההפרעה נתפסים כחלק מהעצמי ולאו דווקא -אותה. הוא מציין שהפרעות אישיות הן אגו

 כדפוסים שהמטופל מעוניין להיפתר מהם. 
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 הפרעות אישיות מלוות פעמים רבות בהימנעות ממחשבות ורגשות כואבים.  בעיקר הימנעות רגשית:, והימנעות

מטופלים אלה סובלים רבות מכאבים גדולים ופגיעות גדולה, שמובילים אותם לניתוק מוחלט. כך, קשה לבצע 

 שות שלו עמומים., והמחשבות והרגמבין מה הוא מרגישוקצרה וממוקדת כאשר המטופל אינו יודע  CBTעבודת 

 אישיות הן חלק מהבעיה של המטופל, סביר להניח שזה יתבטא בקשר הטיפולי -אם בעיות בין: אישיות-בעיות בין

ויקשה על הטיפול (למשל, המטופל יגיב למטפל עצמו בצורה חזקה). על כן, יאנג רואה בקשר הטיפולי כלי מרכזי, 

  ולא אלמנט שצריך להשאיר בצד. 

  יאנג לטיפול הקוגניטיביההתאמות של 

יאנג רואה חשיבות ביחסים הטיפוליים ובבעיות שמתבטאות בהם,  – מתמקדים יותר ביחסים הטיפוליים .1

 ומתייחס לקשר הטיפולי ככלי מרכזי בטיפול. 

 מתמקדים יותר ברגש .2

אך יאנג מתייחס המסורתי מתמקדים בעיקר בהווה,  CBT-ב – דגש גדול יותר על ילדות ותהליכי התפתחות .3

 וטוען שיש פגיעות התפתחותית שלא ניתן להתעלם ממנה בטיפול.לחוויות ילדות שמקושרות לדפוסים הרסניים, 

שהמטופל סיגל לעצמו לנוכח החוויות הקשות  פונקציונאליים-דיסמנגנוני התמודדות  – דגש על מנגנוני התמודדות .4

 שעבר.

, פריזמה דרכה הוא חווה את מוטיבים ותמות מרכזיות בחיי המטופלהתייחסות ל – דגש גדול יותר על הסכמות .5

 המציאות.

  הנחות יסוד: צרכים בסיסיים אוניברסאליים

, על פי יאנג, משותפים לכולנו. הם צריכים להיות ממולאים לפחות במידה מינימאלית לאורך צרכים בסיסיים אוניברסאליים

ההתפתחות. אם לא ימולאו, גובר הסיכוי שתתפתח סכמה לא סתגלתנית. יש איזון בין הצרכים השונים, כך שסיפוק מוגזם 

  כרח לינארי. , ולא בהסיפוק הצרכים הוא אינדיווידואלישל צורך אחד עשוי לפגוע באחרים. 

: תנאי בסיסי לכך שנוכל להתפתח באופן תקין. מתייחסים לזה בהרבה תיאוריות (למשל, קשר בטוח עם אחרים .1

 התקשרות).

נו, אנחנו זקוקים למישהו שיעודד אותנו לפתח את עצמנו בנפרד, לגלות את עצמ :אוטונומיה, יכולת ותחושת זהות .2

 את מי שאנחנו. 

אנחנו צריכים שיגידו לנו "לא" לפעמים, מה מותר ומה אסור. שיצפו מאיתנו  :עצמיתגבולות מציאותיים ושליטה  .3

  לשליטה עצמית. זה יאפשר לנו לפתח יכולת להחזיק את עצמנו, לשלוט בעצמנו. 

 : אם רק נמלא חובות בלבד זה לא יספיק...ספונטאניות ומשחק .4

 חופש לבטא צרכים ורגשות פנימיים .5

סיפוק ומענה על צורך יאפשרו סכמה מוקדמת לא סתגלתנית.  עשויה להתפתח כראויכאשר אחד הצרכים לא מסופק 

  התפתחות של סכמות אדפטיביות. 

  סכמות

אלו הן תמות/ אמונות שמארגנות את המציאות ומבנות את מוקה ביותר של הקוגניציה. , על פי יאנג, היא הרמה העסכמה

כוללות התייחסות לשאלות , מערכת הציפיות שלנו לגבי העולם למעשההן התפיסות, החוויות ויכולת ההסתגלות של האדם. 

כרונית, תכונתית, כלומר, מופעלת במצבים שונים לאורך יציבה והסכמה היא יחסית  .כמו מי אנחנו ומה העולם בשבילנו

  לאורך החיים.ללוות אותנו מתפתחות בילדות וממשיכות הן החיים. 

   ,מרכזיות בהתפתחות של העצמי והיחסים הבינאישיים. ואולם, קיימות גם יאנג מתמקד בסכמות שהן ספציפית

  אלה.  השלא קשורות לתחומים נייטראליות סכמות 
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  :הן סכמות 'רעילות' שגורמות למצוקה אדירה ולחוסר תפקוד משמעותי סכמות לא סתגלתניות

 דפוס רחב ומתמשך .1

היא לא רק קוגניטיבית או אמונה עם תוכן הסכמה  – גוף מורכבות מזיכרונות, רגשות, מחשבות ותחושות .2

 אבסטרקטי, אלא שיש בה ממד רחב: כוללת זיכרונות וחוויות שיצרו אותה, תחושות בגוף...

 הסכמה רלוונטית בתוך קשר. –מתייחסות לעצמי וליחסים עם אחרים  .3

פונקציונאלית -ודיס ותחוויות מוקדמנוצרות דרך שילוב של טמפרמנט פנימי ו –מתפתחות בילדות ובגיל ההתבגרות  .4

 ביחסים משמעותיים.

חווים את העולם כמאשש את הסכמה, חווים עוד  –עוברות אלבורציה (הרחבה) במהלך החיים משמרות את עצמן,  .5

  קשות לשינוי.על כן, הן  ועוד חוויות שמלמדות אותנו שהסכמות שלנו נכונות.

, גורמות לבעיות רגשיות כמו חרדה גורמות מצוקה גדולה ופגיעה בתפקוד – יפונקציונליות באופן משמעות-יסד .6

 אישיים וקשיים בעבודה. -ודיכאון, קשיים בין

 אמונות שנתפסות כעובדות. – נתפסות כאמיתות באופן אפריורי .7

הסכמה תהיה מאוקטבת בקלות על ידי אלמנטים בסביבה  –מופעלות ע"י אירועים סביבתיים שקשורים בסכמה  .8

 שמקושרים אליה. 

  התגובה הרגשית לא פרופורציונאלית לגירוי.  –קשורות לאפקט אינטנסיבי כאשר מופעלות  .9

  :חוויות אישיות שמעודדות היווצרות סכמות לא סתגלתניותסוגי 

האובייקטיבית. אנשים שונים יחוו דברים אחרת (למשל, ההתמקדות היא בחוויה הסובייקטיבית של האדם, ולא בחוויה * 

  בהשפעת טמפרמנט מסוים...).

 מינון לא מספק של משהו שהיינו צריכים. , מעט מדי ממשהו טוב :תסכול רעיל של צרכים 

 חוויות טראומטיות שגרמו לשבר. לא בהכרח קשור רק ליחס של ההורים.  :טראומטיזציה 

 מילוי לא מאוזן של צורך, יותר מדיי ממשהו שברמה מועטה יותר היה מועיל. לדוגמה, כמו  :יותר מדיי ממשהו טוב

 חופש, יחס מהמשפחה. 

 הפנמה של קול/יחס 'לא בריא' של ההורים עצמם. לדוגמה,  :הפנמה סלקטיבית או הזדהות עם אחרים משמעותיים

  .להתפתח דרך הזדהות עם אם שחרדה לבריאותיכולה וחרדה סביב בריאות גופנית לא בהכרח תתפתח מטראומה, 

  )EMSסכמות מוקדמות לא אדפטיביות ( 18

  יחד.  להופיע* סכמות מאותו תחום עשויות 

  : חוסר קשר ודחייה1תחום 

  בקשר בטוח עם אחרים.* אי סיפוק של הצורך 

לא יציבה, מתעללת, קרה, דוחה או מבודדת מהעולם החיצון (מבחינת החוויה הסובייקטיבית  משפחה גרעינית* מתפתחות ב

  של המטופל).

חווים את הקשר ואת האחר כלא צפוי או לא אמין, מאמינים שאחרים לא ימשיכו לספק לנו : נטישה/ חוסר יציבות .1

את התמיכה הרגשית שאנחנו זקוקים לה. צופים שאחרים יינטשו, יעדיפו מישהו אחר או ימותו (הסכמה עשויה 

 להתפתח גם בעקבות אובדן). 

. , בכוונה או כתוצאה מהזנחה מצידםרו או ינצלומאמינים שאחרים יפגעו, ישפילו, ירמו, ישק :חוסר אמון/ ניצול .2

 הסכמה עשויה להתפתח כתוצאה מנזק מכוון או הזנחה קשה.
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ציפייה שהרצון בתמיכה רגשית לא יענה, שלא נקבל את מה שאנחנו צריכים (למשל קשב, חיבה, חום,  :חסך רגשי .3

 הבנה, הגנה והדרכה).

, משהו בנו חנו לא אהובים או לא רצויים, בלתי ניתנים לאהבהתחושה שמשהו בנו פגום או רע, שאנ :פגימות/בושה .4

. הפגמים עשויים להיות פנימיים (אנוכי, התפרצויות זעם) או ציבוריים (חסר כישורים חברתיים, מכוער). לא בסדר

דוגמה לסביבת גידול שהסכמה הזו יכולה להתפתח בה: ילד שהוריו התגרשו והקימו משפחות חדשות, ונדרש ממנו 

 לטפל בילדים האחרים.

 תחושה פנימית שאנחנו לבד בעולם, לא שייכים לשום מקום/ קבוצה/ קהילה. :בידוד חברתי/ ניכור .5

  : אוטונומיה ויכולת ביצוע פגומים2תחום 

  באוטונומיה, יכולת ותחושת זהות.* אי סיפוק של הצורך 

, עסוקה בילד עד כדי חוסר אוטונומיה מוגזמים מגוננת יתר על המידה, או שמפעילה פיקוח ושליטהמשפחה * מתפתחות ב

 באופן מתמיד ואומרת לא מה לעשות ואיך.

 אמונה שאנחנו לא יכולים לעמוד במחויבויות יומיומיות בלי עזרה משמעותית מאחרים. :אי מסוגלות /תלות .6

פחד מוגזם שקטסטרופה קרובה תגיע בכל רגע, ושאין כל דרך לעצור או למנוע אותה. זה  :פגיעות לסכנה/ מחלות .7

זה מתאים להפרעות חרדה.  ממעליות). פוביהיכול להתמקד במשהו רפואי, רגשי (למשל, להשתגע), חיצוני (למשל, 

 רגע. מתפתח דרך התחושה שאין אוטונומיה, אין שליטה על גורלנו, ועל כן אסון יכול לקרות בכל

). קשה לדעת enmeshmentמעורבות רגשית מוגזמת עם אחרים משמעותיים ( :עצמי לא מובחן/ עצמי לא מפותח .8

איפה נגמר האחד ומתחיל האחר, יש חוסר מובחנות, קשה לזהות רגשות ורצונות (לדוגמה, אנשים שישאלו אחרים 

 להם לאכול). דוגמה להתפתחות הסכמה: ילדים שצופה מהם להגשים את החלומות של ההורים שלהם. אמה ב

זה  : האמונה שנכשלנו, שניכשל או שאיננו מסוגלים להצליח. שאנחנו חסרי יכולות, אין לנו סיכוי להצליח.כישלון .9

 אישי. -בהקשר בין לאו דווקא

  גבולות פגומים: 3תחום 

  בגבולות מציאותיים ושליטה עצמית.* אי סיפוק של הצורך 

 ותרנית ומפנקת.משפחה * מתפתחות ב

יש כאן  , שאנחנו מיוחדים.תחושה שאנחנו עליונים על אחרים, שמגיע לנו יותר :תביעה לזכויות יתר/ גרנדיוזיות . 10

 נרקיסיסטי. יכול להתפתח אצל ילד שבני המשפחה שלו רבים על הזמן שלו ורוצים אותו. אלמנט

יכול להתאפיין באדישות ורפיון, חוויה של חוסר  כל הזמן מותרים לעצמם. :שליטה/משמעת עצמית לא מספקת . 11

 פינקו אותם בעבר ובהווה יוותרו לעצמם. תושייה. הרציונל:

  מוכוונות לאחרים: 4תחום 

  בחופש לבטא צרכים ורגשות פנימיים.* אי סיפוק של הצורך 

  וקבלה מותנות, כך שכל כישלון או אי עמידה בציפיות מוביל לפחד לאבד את האהבה.שיש בה אהבה משפחה * מתפתחות ב

(של צרכים  נתינת שליטה מוגזמת לאחרים, לעשות מה שאחרים אומרים על מנת למנוע כעב, נקמה, נטישה: כניעות . 12

. הסכמה הזאת תגרום לאנשים לתת הרבה משקל למה שחושבים עליהם, לטובה ולרעה. יכולה להתפתח ורגשות)

 כעס מצדו יהיה בלתי נסבל. –דרך כך שבמצב בו האהבה של האחר מותנית 

רואים  ,הצרכים והרצונות שלהם לא נגישים להם, הם לא יודעים מה הם: התמקדות בצרכי אחרים. הקרבה עצמית  . 13

את התפקיד שלהם בעולם כלשרת אחרים ולעזור להם למלא את הרצונות שלהם. בטיפול, ננסה לעזור להם לזהות 

 את הצרכים והרצונות שלהם ולבטא אותם.

 מחפשים אותו באופן חוזר. – חיפוש אחר אישור/קבלה . 14
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  דריכות יתר ועכבה: 5תחום 

  .בספונטאניות ומשחק* אי סיפוק של הצורך 

 דרשנית ומענישהמשפחה מתפתחות ב* 

 .רואים את מה שחסר ,: התמקדות באספקטים שליליים של החיים, הכל נראה להם שלילינגטיביות/ פסימיזם . 15

חוויה שצריך להיות כל הזמן בשליטה  הבעת רגש נתפסת כשלילית, והם מצטמצמים רגשית. :אינהיביציה רגשית . 16

כי מצפים לעונש, תפיסה שמסוכן להביע רגשות ולהרגיש אותם (גם חיוביים וגם שליליים). לרוב ימנעו מקונפליקטים 

 וממצבים שיש בהם תגובה רגשית שעשויה לגרום לאיבו שליטה.

הכי טובים, צריכים להצטיין כדי  מרגישים שהם צריכים כל הזמן להיות :סטנדרטים קיצוניים/ביקורתיות יתר . 17

 שום דבר שיעשו לא ירגיש להם כמספיק, יהיו מאוד הישגיים, ירגישו שהם צריכים להשתפר. שיהיה להם ערך.

יכול לבוא יחד עם סטנדרטים קיצוניים  צריכים להעניש את עצמם כי לא עומדים בסטנדרטים. :עצמית הענשה . 18

 וביקורתיות. 

  סכמות לא אדפטיביותסגנונות התמודדות עם 

יאנג זיהה שלוש דרכי תגובה לא רגשות חזקים כמו כעס, עצב, פחד או אשמה. כאב רגשי רב והפעלת סכמה מעוררת 

אלה עשויות להיות התנהגויות . , מחזקות אותה ומאשרות אותה. תגובות אלה משמרות את הסכמהאלהאדפטיביות למצבים 

סגנון התמודדות של אדם מסוים עשוי להיות מאוד נוקשה, ולהיות מוכל הפוכות אשר למעשה משרתות את אותה הפונקציה. 

  על כל המצבים.

 ניתן להקביל זאת , קבלת האופן בו היא מעוותת את המציאותהזדהות עם הסכמה וקבלתה כאמת: כניעה לסכמה .

). דוגמה: אדם עם סכמה של תלותיות אשר ימצא בת זוג שתלטנית ויאמין Fight or flight(מבחינת   Freezeלתגובת 

 שבאמת לא מסוגל להתנהל בעצמו והוא חייב שליטה מבחוץ. 

 ר אותה. רהימנעות ממצבים או אנשים שמפעילים את הסכמה, התרחקות מכל מצב שעשוי לעו :הימנעות מהסכמה

. דוגמה: אנשים עם סכמה של Flightמקביל לתגובת לידי בחינה מול המציאות.  יגרום לכך שהסכמה לא תבוא

 לא להפעיל את הסכמה. כדיימנעו מעצמם אתגרים  ביקורתיות

 לעשות את ההיפך אימוץ עמדה (רגשית, קוגניטיבית והתנהגותית) ההפוכה לזו של הסכמה,  :פיצוי יתר לסכמה

 התמסרות מוחלטת לקשר.  –לדוגמה, במקרה של נטישה . Fight-מהסכמה, מעיין היפוך תגובה. מקביל ל

 תהיה גמישה ומותאמת לסיטואציה. :התנהגות אדפטיבית  

  

  דוגמאות:

  פיצוי יתר  הימנעות  כניעה  
התנהגות 

  אדפטיבית

חוסר קשר 

  ודחייה

תחושה של חוסר ערך 

אי אמון באחר, ; ופגימות

  אמונה שהאחר ינצל או יפגע

אינטימיים, הימנעות מיחסים 

הימצאות במקום בו לא 

  יכולים לנצל או לפגוע

אמון עיוור באחרים, 

; מי מופרזצביטחון ע

תחושת שייכות שלא 

  תואמת את המצב

  

  להישען על אחרים  חסך רגשי* 
הימנעות ממערכת יחסים/ 

  אינטימיות
  קשר קרוב ושוויוני  להיות דרשן בתוך יחסים
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ניכור/ בידוד * 

  חברתי

בקבוצה, להיות לא להתבלט 

  מרוחק

להימנע מאינטראקציה 

  חברתית

להיות אגרסיבי בקבוצה, 

לגרום לאחרים לפחד 

מאיתנו כדי שלא ידחו 

  אותנו

להשתתף בפעילות 

חברתית באופן 

  מאוזן

אוטונומיה 

ויכולות 

  פגומים

יצירת מערכות יחסים על 

בסיס תלות באחר, תחושת 

  חוסר מסוגלות

הימנעות מסיטואציות בהן 

סיכוי להיכשל או יש 

מקשרים שיש סיכוי לפתח 

  בהם תלות

לקיחת אחריות מוגזמת, 

  ביטול הצורך באחר
  

  להישען על אחרים  תלות* 
של עבודה  למשל דחיינות

  שאנחנו צריכים בה עזרה

לעשות הכל לבד גם אם 

  צריך עזרה

להיעזר באחרים 

  כשצריך

  גבולות פגומים

אמונה בייחוד העצמי וערך 

וויסות עצמי עצמי מופרז; 

  לקוי וחלש

הימנעות מקשרים שאינם 

מאששים תחושות מיוחדות 

וערך עצמי גבוה; הימנעות 

  מדרישה לוויסות עצמי

חוויה של חוסר ערך, 

צמצום וביישנות; שליטה 

  עצמית חזקה ונוקשה

  

מוכוונות 

  לאחרים

פיתוח קשרים שיש בהם 

ביטול עצמי וקורבנות; אימוץ 

עמדת האחר על חשבון 

  בהירות עצמית

הימנעות מקשר בו עולה צורך 

מהאחר או דרישה 

להתכווננות; הימנעות 

  ממתחים בהגדרת העצמי

אי יכולת לשאת צורך של 

אחרים בקשר; עצמאות 

ונפרדות נוקשה בהגדרת 

  העצמי

  

דריכות יתר 

  ועכבה

חוויה פסימית וחרדה 

מהעתיד; ביקורת עצמית 

נוקשה ואי  יכולת לשאת 

  אינטימיות

שות; הימנעות משינוי אדי

ואינטרוספקציה; שמירה על 

  סטטוס קוו רגשי

אופטימיות קוסמית (הכל 

יהיה בסדר, לחיות את 

החיים במלואם); וויתור 

על סטנדרטים; כניסה 

מרובה לעימותים ומצבים 

  רגשיים עוצמתיים

  

  

אנחנו מבינים את העולם באופן  .לשינויהן קשות הן תפיסות בסיסיות לגבי העולם ולכן יאנג מדגיש שסכמות : סכמותשינוי 

ניתן לשנותן רק כאשר (מעיין דטרמיניזם הדדי). הוא טוען ש , ומגנים כך על תפיסת העולם שלנושמאשש את הסכמות שלנו

זה תהליך הדרגתי שדורש כמות גדולה של  – מידע חדש סותר במידה מספקת את הסכמות ומאלץ אותנו להתאימן למציאות

יאנג מדבר על תהליכים של אסימילציה (שימוש בסכמה קיימת על מציאות חדשה) ואקומודציה (התאמת  סכמה.עדויות נגד ל

  הסכמה למציאות). 

Modesאצל יאנג ,  

, והוסיף אותו לתיאוריה שלו בשלב מאוחר, לאחר ששם לב שמטופלים עם הפרעות של בק Modesיאנג הרחיב את המושג 

  מספק. אינו, וכל כן המודל הכרוני והמתמשך שיצר וחדים בין מצבי רוח ותגובותאישיות מציגים מעברים מהירים 

Mode )Scheme mode(.מצב רגשי, סכמות ותגובות התמודדות שדומיננטיות ברגע נתון. מה שמרגישים כרגע :  

 ה-mode .הוא מצבי, לעומת הסכמה התכונתית 

 Mode  מאוד חזקהעשוי לאקטב תגובה רגשית. 

  .רלוונטי מאוד לטיפול בסכמה תרפיה 

  :modesסוגי  4
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1. Modes נחוש כמו ילדים דחויים, אבודים או פגועים. זה מזכיר חזרה לחוויה הרגשית של עצמנו כילדים: של ילד ,

פעמים רבות,  לנו את עצמנו ברגעים מאוד קשים, ועל כן לרוב נגיב בצורה קיצונית ואף לא רציונאלית כשזה קורה.

 החוויה תלווה בתחושות של חוסר הוגנות או צדק.

2. Modes  מחולקים לשלושה סוגים:: סגנונות התמודדות לא סתגלתנייםשל 

 אסטרטגיית הגנה מול הצפה רגשית, שהיא סוג של הימנעות/ התנתקות רגשית והכחשה של המגן המרוחק :

כאילו הכל בסדר למרות שיש מצוקה,  נתנהגרגשות ובעיות. נקטין את הבעיות וננתק את עצמנו מהרגשות, 

 שהיא כואב מכדי שניגע בה. למשל, נאמר שלא אכפת לנו בכלל...

 את עצמנו לדרישות ולרצונות של אחרים על חשבון הרצונות העצמיים. מצב בו מכפיפים  :הנכנע הצייתן

נחוש שזה מסוכן לבטא את הרגשות שלנו, כי  למשל, כאשר נפחדים שיפגעו בנו נעשה הכל כדי לרצות,

 הצרכים שלנו עשויים לא להיענות או לקבל תגובה לא נעימה.

 פיצוי של הסכמה. לדוגמה, אנשים שבתגובה לחסך או נחיתות יגיבו בשחצנות, עליונות ודה: יתר-מפצה-

 ווליואציה לאחרים. 

3. Modes  שיח הפנימי נשמע קול שהגיע מההורה, אשר ממשיך ללוות בלפעמים, : פונקציונאלי-הורה מופנם דיסשל

זה עשוי להתבטא כביקורת עצמית. אגב,  .שהוריו אמרו לו לעצמו את אותם הדברים ימשיך להגידאת האדם. הוא 

 שני סוגי הורים מופנמים: זה לא חייב להיות בהכרח ההורים עצמם, אלא ייתכן שאלה יהיו דמויות אחרות.

 מבקר או מעניש. :ההורה המעניש 

 מציב דרישות בלתי אפשריות.  :ההורה הדרשני 

4. Modes שני סוגים:ד לנוכח קשיים. מסוגלים לשאת מורכבות, להתמוד: בריאים 

 לבחון את המציאות ולאמת מולה יכול לשאת את הסכמה ולא לפעול בצורה לא אדפטיבית, : מבוגר בריא

מתפקד, בטוח, חזק, לוקח אחריות, מחויב לאנשים ולפעולות, לוקח חלק בחיים, מתעניין את הסכמה. הוא 

 תרבותית, מינית, פעילות גופנית...).בפעילויות בוגרות מהנות (פעילות אינטלקטואלית, 

 ילד שהצרכים שלו נענו, שיש לו מקום לשחק, מקום לספונטאניות. : ילד מרוצה 

 

  טיפול ממוקד סכמה

  :שלבי הטיפול

 : הערכה .1

, למשל באמצעות ראיון על היסטוריית החיים, שאלונים, ניתוח היחסים עם והטריגרים להפעלתן זיהוי סכמות -

ומה הקשר ביניהן לבין המצב של המטופל ברגע  המשגה של אילו סכמות דומיננטיות מודרך.המטפל, דמיון 

יצירת קשר בין הסכמות לבין הבעיות בהווה וההיסטוריה הבנת דרכי התגובה של המטופל, ומסוים, 

 למטופל יש חלק פעיל בזיהוי של הסכמה, זה לא מוסתר ממנו. .המשפחתית

, מסבירים למטופלים על הסכמות, על כך שחוויות מגיל צעיר גורמות לנו לראות את העולם חינוך פסיכולוגי -

 בצורה מסוימת, והתפיסה הזו מאששת את עצמה. 

, התנהגויות תבמגוון טכניקות קוגניטיביות, חווייתיו שינוי הסכמות, דרך מיקוד בחוויה וברגש. משתמשים :שינוי .2

הרבה מהעבודה נעשית דרך דמיון, אשר מעלה רגש יותר מאשר דיון באינפורמציה. נבקש מהמטופל  אישיות.-ובין

  עם הורה או בן זוג. הלדמיין סיטואציה, למשל אינטראקצי

למשל שימוש בכרטיסיות של ניתוח סיטואציה במקרים בהם יש קושי עם פרשנות : טכניקות קוגניטיביות -

(בכרטיסיה נתייחס לזיהוי הרגשות הנוכחיים, זיהוי סכמות, בדיקת מציאות, הנחייה  מסוימת של סיטואציה

 .נגד לגבי הערכה של מה שעשינו; בחינה קוגניטיבית-; טכניקת בעדביחס להתנהגות)
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יה לצרכים שלא מולאו, חוויה מתקנת (למשל כתיבת מכתב לדמות ביטוי רגשות, מתן לגיטימצ :חווייתיות -

משחק תפקידים עצמי של מעבר בין שני כיסאות , , דמיון מודרך של חזרה לילדות)מהעבר או לעצמנו מהעבר

 (למשל לתת ביקורת ואז לעבור לכיסא השני ולהגיב אליה).

 בניית היררכיית מצבים וחשיפה (בדמיון/ במציאות).: התנהגותיות -

  תרפיה:-שתי עמדות טיפוליות בסיסיות בהתערבות של סכמה

אחד מפגין אמפתיה והבנה המטפל  ,אחד מצדאיזון עדין בין קונפרונטציה לבין אמפתיה. : אמפתיתקונפרונטציה  .1

מנסה מצד שני לחוויות שהוא עבר ולדרכי ההתמודדות שהוא פיתח, יש כאן אלמנט של תיקוף. לסכמות של המטופל, 

 .שהן מעוותות ומכשילות אותו בחיים למטופלמראה לאתגר אותן בהדרגה, 

המטפל מספק, במסגרת מגבלות הקשר הטיפולי, את הצרכים הרגשיים של המטופל שנחסכו ממנו  :חלקיתהורות  .2

לדוגמה, טיפול במטופל שלא הוצבו לו גבולות בילדותו יערב הצבת גבולות, אך באופן כילד. זוהי מעיין חוויה מתקנת. 

 שהמטופל יוכל לשאת. כך, הסכמות יוכלו להתגמש. 

  

  אישיות ותרבות . 9

ההנחה שהמציאות חשובה פחות מאשר ההבניה של המציאות, חשוב שנבין דברים בקונטקסט התרבותי שלהם.  תחת: רקע

התרבות משפיעה על האופן שבו אנחנו חושבים ומבינים דברים. מושגים שונים עשויים להיות בעלי משמעות בתרבויות שונות, 

  בין תרבויות.  נהשווכך גם הפרעות שונות עשויות לבוא לידי ביטוי באופן 

  דוגמה: המושגAmae  בתרבות היפנית רלוונטי להגדרת האישיות בתרבות זו. משמעותו יחס של ריצוי ותלות של

  ילד בהורה, הכרה בכך שאנשים תלויים זה בזה.

. אגב, מאפיינים נלמדים ולא מולדים. אלו הם בגדול, מאפיינים של קבוצה, מנהגים, הרגלים, צורות חשיבה מה זה תרבות?

לא בהכרח ברור מה הגבולות של תרבות, מתי שתי קבוצות  השונות הגנטית בתוך תרבות גדולה מהשונות בין תרבויות.

אוכלוסייה יהיו חלק מאותה התרבות ומתי לא. קבוצות שונות עשויות לחלוק הרבה מהערכים אך שיהיו ביניהן הבדלים 

  בצורת החשיבה. 

אנשים מתרבויות שונות, זה לרוב ייראה כאילו יש להם אישיות שונה מאוד, אך למעשה,  : אם נשווה ביןתרבותי-מחקר בין

יכול להיות שחלק גדול מהשוני נעוץ בגורמים תרבותיים. לדוגמה, האדם האמריקאי הממוצע יביע יותר רגש מהסיני 

יים לא להבין נכון את המטופל או יש לזה השלכות קליניות, שכן אם לא נתייחס להבדלים בין תרבויות אנחנו עשוהממוצע. 

  .תרבותי, שכן מושגים מסוימים לא ניתנים לתרגום או מובנים אחרת-יש קושי במחקר ביןלא לטפל בו באופן שמתאים לו. 

 :דיון לגבי האם השוואה בין אנשים מתרבויות שונות היא בכלל בעלת ערך, האם הטבע  אוניברסאליות וספציפיות

 ספציפי לתרבות.שלנו אוניברסאלי או 

  ממצאים שנמצאו בתרבות אחת  יכולתנו להסיק ממחקר על תרבות מסוימת על טבע האדם, ולהכלילשאלה לגבי

 .לגבי בני תרבות אחרת

תרבויות מסוימות מדגישות הישגים, ואחרות מדגישות קשר. נמצא שיש  :הישגים וקשר החלוקה של דייוויד מקללנד:

  מתאם בין הדגשת הישגים לבין היותה של התרבות מתועשת, אך הסיבתיות בקשר זה לא ברורה. 

  :החלוקה של טריאנדיס: שלושה ממדים לשונות בין תרבויות

 . תזו תפיסה די אתנוצנטריכמה התרבות מורכבת. אגב,  – מורכבות .1
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חברות ככל שיש יותר לכידות כל סטייה מהנורמה היא פחות נסבלת, ונחשבת להתנהגות לא נאותה.  – לכידות .2

הומוגניות וצפופות נוטות להיות לכידות יותר מאשר תרבויות עם מגוון אתני גדול ותרבויות שמפוזרות על פני יותר 

 שטח. 

 האינדיווידואליזם אופייני יותר לעולם המערבי, והקולקטיביזם למזרחי.  –אינדיווידואליזם מול קולקטיביזם  .3

  * הרחבה ודוגמאות: אינדיווידואליזם מול קולקטיביזם: 

בתרבויות קולקטיביסטיות צרכי היחיד חשובים פחות מצרכי הקולקטיב, ועל פי מחקרים מסוימים, יש שם  -

מילים לתכונות ואישיות, מול  557(אגב, מצאו שבסינית יש  או שאין לה כלל משמעותלאישיות משמעות שונה 

יש חשיבות רבה להבדלים חברתיים וסטטוס (למשל, אי אפשר להתחתן עם בתרבויות אלה . באנגלית) 2,500

בוד של עצמנו בתוך הכהמוטיבציה הבסיסית היא הכבוד של הקבוצה אליה אנחנו שייכים ו מישהו ממעמד אחר)

   , והסיפורים מבוססים יותר על הרמוניה.מאשר ביוגראפיות היסטוריה של קבוצהספרי תר יו כותביםהקבוצה. 

הכבוד חשוב בחברות אינדיווידואליסטיות מבלים פחות זמן עם יותר אנשים, ומכירים אנשים בצורה שטחית.  -

 פחות, ובמקומו יש חשיבות להישגים. 

יסוק בהן, ועל כן רגש של בושה הוא נפוץ. לעומתן, מחקר מציע שבחברות קולקטיביסטיות יש יותר נורמות וע -

  בחברות אינדיווידואליסטיות יש יותר האשמה והאשמה עצמית.

התייחסות לאחרים ולעצמנו בקונטקסט התייחסות אחרת היא להבדל בהבניות העצמיות בין חברות, כלומר,  -

בחברות אינדיווידואליסטיות ההערכה היא עצמית ונפרדת, ומחפשים להפריד את עצמנו מאחרים. חברתי. 

  לעומתן, בחברות קולקטיביסטיות ההבניה היא מחוברת בחברה. 

ערכים ) ...11(אולי  10החוקרים ריצפו : : ממדים של ערכים אוניברסאלייםשל לילך שגיא ושלום שוורץהחלוקה 

  . ממדים/ציריםאוניברסאליים על שני 

  :כוח, הישג, הדוניזם, סטימולציה, מרץ, כיוון עצמי, הבנה, נדיבות, מסורת, קונפורמיות וביטחון.הערכים 

 הצירים  

 .הדוניזם נוטה לפתיחות לשינוי ,ביטחון נוטה לשמרנות ,למשל :שמרנות/פתיחות לשינוי .1

  .להעצמה, נדיבות נוטה הישג נוטה להתעלות: התעלות עצמית/העצמה עצמית .2

  התייחסות שונה לחשיבה, ערכים ופסיכופתולוגיות

התנהגויות שנראות השאלה מה נחשב לנורמאלי ומה נחשב להפרעה משתנה בין תרבויות. : בתרבויות שונותופתולוגיה נורמה 

(למשל, סינים נורמטיביות בתרבות אחת ייתפסו כחריגות בתרבות אחרת, או שיהיו ספים שונים של נורמה לתכונות מסוימות 

). יוצא מכך גם שמבחנים שונים ותיאוריות שונות (כולל כלים אבחוניים כמו MMPI-מקבלים ציונים גבוהים במופמות ב

DSM .אינם מותאמים להבדלים בין תרבותיים (  

-, וconscientiousnessתכונות בלבד שיש להן משמעות אוניברסאלית: מופנמות,  3נמצאו  Big-5-* ב

agreeableness .  

יש וויכוח בספרות לגבי ההפרעה הזו, שלרוב רואים כגורם מרכזי בה את הצורך להתפתח באופן  - אישיות תלותית* 

נפרד מאחרים. שכן, הקונספט של העצמי כאינדיווידואל נפרד שמספק את צרכיו בעצמו מזוהה עם התרבות 

ות כסתגלתניות דווקא, ושם דפוסי ההתנהגות המאפיינים המערבית. יש תרבויות בהן קונפורמיות והרמוניה נתפס

  את ההפרעה נתפסים כנורמטיביים ומקובלים.

לא ברור האם מדובר בהבדלים יש הבדלים גדולים באחוזים של ההפרעה הזו בתרבויות שונות.  – חרדה חברתית *

אמריקאים ויפנים ע"פ במחקר אחד השוו הערכות של פסיכיאטרים . DSM-אמיתיים או בחוסר רגישות של ה

  (היפנים פחות אבחנו).  קלטות של מטופלים, וראו הבדלים בהבחנות
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 *OCD  שכיח באופן דומה בין תרבויות, אך תכני האובססיה אחרים, וקשורים למה שחשוב לאנשים (למשל, דת

  אצל דתיים).

 *TKS – או לעורר בו אי נוחות דם אחרהפרעה שאופיינית לתרבות היפנית והקוראנית, בה מופיע חשש לפגוע בא .

, פחד מקשר עיין וריח גוף רע. הסימפטומים האלה דומים לסימפטומים BDDקטגוריות: פחד מלהסמיק,  4יש כאן 

-ייתכן שזה שייך לציר של אינדיווידואליזםשל חרדה חברתית, אך יש פה הבדל במיקוד (להידחות מול לפגוע). 

  סטיות הימנעות מפגיעה בקבוצה חשובה יותר מהרווח האישי. קולקטיביזם, ולכך שבחברות קולקטיבי

למשל, בני תרבויות קולקטיביסטיות  –יש טענה שאנשים מתרבויות שונות חושבים אחרת : הבדלים בחשיבה בין תרבויות

מסתכלים על העולם באופן הוליסטי, בוחנים זוויות ראיות שונות יחד ולא אחת מול השנייה (למשל, סינים ויפנים יתארו את 

עצמם דרך ניגודים), ולפי מחקרים מסוימים פחות נוטים לביטוי דעות מקוריות, ומעדיפים תחומים של שינון על חשיבה 

  עצמאית.

  גישות במחקר

1. The etic approach הסתכלות מנקודת המבט של החוקר. למשל, להשוות את אותה התכונה בתרבויות שונות :

או רורשך ולבחון תגובות בתרבויות שונות). ההנחה היא שיש בסיס משותף להשוואה  MMPI(לקחת מבחן כמו 

, אבל עשוי להיות מוטה, תחזק מבחינה מחקריזה אותה המשמעות בתרבויות שונות). (למשל, שלמושג מסוים יש את 

 שכן המבחנים האלה פותחו בתרבות המערבית וסובבים סביב הערכים שלה.

2. The emic approach : הסתכלות מנקודת המבט של הנחקר. בונים כלי מחקר שמתאים למושגים שיש להם

וגם, בלבד יש פחות ערך מוסף.  החיסרון כאן הוא שאם חוקרים בתוך תרבות מסוימתמשמעות בתרבות הנחקרת. 

 יש פחות פרסומים באנגלית שמתייחסים לגישה הזו.

3. The combined approach ניסיון לשלב בין השיטות. מתבסס על ההנחה שהקונסטרקטים הפסיכולוגיים הם :

  אוניברסאליים אך מתבטאים שונה בתרבויות שונות. 

  : עמדה על פיה אין להשוות תרבות אחת לשנייה, כל תרבות נתפסת כלגיטימית ומוסרית באותה המידה. רלטיביזם

  

  באומייסטר וויסות עצמי .10

התהליך שדרכו אנשים משנים את ההתנהגויות/פעולות שלהם לשם קידום של השגת מטרה  :)self-regulation( וויסות עצמי

, בהתאם 'נובע מתוכנו'-ו התגובות הטבעיות של עצמינו באופן מודע ומכוון למעשה, זה ניסיון שלנו לשנות אתמסוימת. 

וויסות וויסות עצמי מתווך את ההשפעה של גירויים חיצוניים עלינו. . שאנחנו שומרים בראש לערכים ומטרות ארוכות טווח

ניתן לקרוא לזה גם 'כוח רצון' עצמי רלוונטי גם לסיום פעולה שהתחילה, יזימה של פעולה חדשה או שינוי בתגובה קיימת. 

קוגניטיבית שמדגישה אמונות ומטרות (ולא -בקורס זה נתייחס לוויסות עצמי מנקודת מבט חברתיתאו 'שליטה עצמית'. 

  דינאמיים).-חיזוקים ומניעים פיזיולוגים או פסיכו

  המחקר של באומייסטר

  המשפיעים על יכולת זו, מתי היא תיכשל ומתי תצליח. עשה הרבה מחקר על וויסות עצמי, והתמקד בגורמים רוי באומייסטר

  :שני סוגי כישלון בוויסות עצמי

1. regulation-Under.כאשר לא הושקע מספיק מאמץ בתהליך הוויסות : 

2. regulation-sMi.הושקע מאמץ אך באופן לא אפקטיבי : 

 regulation-Over ,בשיטות לא אפקטיביות.להשיג מטרות בלתי אפשריות או מאמץ מופרז : וויסות יתר  
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  ): Strength modelוויסות עצמי כחוזק/יכולת (

(זה נהיה קל מפעם באומייסטר מקביל את הוויסות העצמי לשריר, אשר מתחזק כאשר מתאמנים בו : וויסות עצמי כשריר

אך מתעייף ונחלש לאחר שימוש רב בטווח הקצר וזקוק למנוחה על מנת להתאושש. אם  ,לפעם, ניצול המשאבים יעיל יותר)

  לא מאמנים אותו כלל הוא נהיה רפוי. 

זמינים, והם מאפשרים לשנות תגובות שבאופן טבעי מוכתבות על ידי הרגלים,  םהם משאבים קוגניטיביי כוחות של וויסות

  למידה, סיטואציה או פיזיולוגיה. 

באומייסטר מציע שיש תהליכים שקשה להפסיק אחרי שהתחילו, שכן הם צוברים אנרגיה : האינרציה והפניית קשבכוח 

באומייסטר מבין שהסיכוי לעצור תהליך כזה גבוהה כל לדוגמה התקפי זעם, קשה לעצור אותם מרגע שהתחילו. משל עצמם. 

. על כן, בהפניית קשבים קוגניטיביים של וויסות עצמי שמתערבים מוקדם יותר, ולכן מזהה את נקודת ההתחלה של תהליכ

  שליטה בקשב היא חלק גדול מוויסות עצמי, וניהול נכון של הקשב עשוי לייעל מאוד את תהליך הוויסות.

שב, בו מסיטים את הקשב מהגירוי המידי ('מתעלים מעליו') וממקדים אותו במטרה זהו סוג מסוים של שליטה בק: התעלות

כך, ניתן לדחות סיפוקים דרך החזקה בראש של מטרה חשובה יותר, והגירוי הופך מגירוי רחבה יותר (ערכים, מוטיבציות). 

   ולעמוד בפיתוי. המטרה ילדים גדולים יותר הצליחו להחזיק בראש את  לדוגמה: ניסוי המרשמלו:מפתה למכשול. 

 ברגע שמסתכלים מעבר לסיטואציה המידית ומתמקדים בהקשר הרחב ובמטרות, זה : התעלות בוויסות רגשות

  מקל על התגברות על כעס או תסכול, למשל. 

  ): Ego depletion( התרוקנות אגו

להפוך את התנהגות למכוונת על ידי שורה של התנהגויות שמאפשרות לנו להיות בשליטה על ההתנהגות שלנו, : פונקציות אגו

פונקציות ניהוליות שמערבות בחירה ורצון הן  ספציפית, אלההרצונות, הערכים והמטרות, ולא הסביבה הפיזיולוגית שלנו. 

  .וגם וויסות רגשי – חופשי, כגון קבלת החלטות, תכנון, בקרה, שליטה עצמית

בפרט דורש מאמץ והשקעת אנרגיה רבה. מאגר  בכלל ובוויסות עצמישימוש בפונקציות אגו : של באומייסטרהרעיון 

האנרגיה  –במילים אחרות, השימוש בפונקציות אגו בה עם מחיר המשאבים של האגו מתרוקן מעט לאחר השימוש בהם. 

  שבהן מתרוקנת כשמשתמשים בהן. 

  :של התרוקנות אגושני מצבים 

לאחר שימוש בפונקציה מסוימת בשביל משימה כלשהיא, נתקשה להשתמש שוב באותה הפונקציה לשם משימה  .1

 >).1(ניסוי  , לדוגמה, וויסות עצמי ירוקן את המשאב של וויסות עצמיאחרת, והביצוע בה ייפגע

כלומר, מאגר המשאבים הוא כללי ולא  ,לאחר שימוש בפונקציית אגו מסוימת יושפע השימוש גם בפונקציות אחרות .2

  >). 2(ניסוי  פונקציה-תלוי

  :שני ניסויים לאישוש הטענות של באומייסטר לגבי התרוקנות האגו

, בחן את ההעשרה של באומייסטר לגבי וויסות עצמי כמשאב (אנרגיה) לצד שתי השערות נוספות: 1ניסוי  .1

 :נייהשמתייחסות למצב של ביצוע שתי משימות אחר אחרי הש

משימה שנייה יהיה בביצוע השימוש חוזר בו יחליש אותו, כך ש: וויסות עצמי כמשאב (ההשערה של באומייסטר) -

 פחות טוב.

יכולת שהופכת לאורך זמן להרגל, כך שלא יהיה הבדל בבין ביצוע המשימה הראשונה  :וויסות עצמי כמיומנות -

 לשנייה.

המשימה השנייה , כךמשום שהסכמה תהיה מעוררת יותר. שימוש חוזר יגרום להתחזקות,  :וויסות עצמי כסכמה -

 .תבוצע טוב יותר
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בתחילת הניסוי, כל הנבדקים נכנסו לחדר שיש בו ריח חזק של עוגיות. קבוצת הוויסות העצמי : מהלך הניסוי

קבוצת הביקורת לא אכלה כלום. התבקשה לאכול צנוניות, קבוצת שליטה עצמית נמוכה התבקשה לאכול עוגיות, ו

לאחר מכן, הנבדקים ניסו לפתור פאזל בלתי פתיר. המשתנה התלוי היה מספר הניסיונות שלהם לפתור את הפאזל 

  ומשך הזמן עד שהתייאשו. 

  בשונה משתי הקבוצות האחרות, קבוצת הוויסות העצמי (צנוניות) התייאשה הכי מהר מהפאזל. : תוצאות

  השתמשה במשאב הוויסות העצמי בשלב האוכל, ונשאר לה פחות ממנו לשלב הפאזל.קבוצה זו  :מסקנות

בחן את ההעשרה שאותו המשאב יתרוקן גם כאשר יופעלו פונקציות אחרות (וספציפית, האם משימה של : 2ניסוי  .2

 שליטה עצמית תושפע ממשימה של קבלת החלטות).

תנאים של בחירה: בתנאי אחד (ללא  4-בשלב הראשון נבדקים התבקשו להקליט נאום, וחולקו ל: מהלך הניסוי

בחירה) התבקשו להקליט נאום שנוגד את עמדתם. בשני תנאים נוספים (אשליה של בחירה) הנבדקים קיבלו לכאורה 

נאי הרביעי היה בעמדה, כך שבתנאי השני העמדה לא תאמה את עמדתם ובשלישי כן תאמה. התאפשרות בחירה 

בשלב הבא הנבדקים התבקשו לפתור פאזל, ונמדד נמשך הזמן עד , בו לא התבקשו להקליט נאום כלל. תנאי ביקורת

  שהתייאשו. 

) בתנאי השני תהיה הכי הרבה התרוקנות משאבים, שכן בו !ההשערה של באומייסטר (לא :השערה מתבקשת

  הנבדקים גם ביצעו בחירה וגם נוצר דיסוננס קוגניטיבי שדורש שינוי של העמדה. 

: הנבדקים בשני תנאי הבחירה (גם אלה שכתבו בעד עמדתם המקורית וגם אלה שהתנגדו לה) התייאשו מהר תוצאות

  צת הביקורת. לא היה הבדל מובהק בין שני תנאי הבחירה. ירה ולקבוחמהפאזל ביחס לקבוצה ללא הב

  ).עצמיויסות וודלדול זה פוגע בפונקציות ניהוליות אחרות (: עצם הבחירה מדלדלת את משאבי האגו, מסקנות

  הביקורת של דואק

) טענה שהממצאים של באומייסטר אינם אבסולוטיים, אלא מתווכים על ידי האמונה האישית של האדם Dweck( סוזן דואק

 Nonlimited( או דווקא מעצימה אותם )Limited resource theory( היותה של שליטה עצמית מרוקנת כוחות אגולגבי 

resource theory( .  

  הניסויים שלה:

תוצאות תאמו את הממצאים באומייסטר, תוך מדידת האמונות באמצעות שאלון. החזרה על הניסוי של : 1ניסוי  .1

: נמצאה אינטראקציה מובהקת שלה ההשערהשל באומייסטר (אפקט עיקרי של התרוקנות אגו), אך איששו גם את 

 של האמונות והתנאי, כלומר, האמונות כן השפיעו. 

  נמצאו ממצאים מתאימים.. גרמה לנבדקים להאמין באחת מהן, כלומר, מניפולציה של האמונות האישיות :2ניסוי  .2

  

  העצמי .11

  :וויליאם ג'יימסשני סוגי עצמי ע"פ 

- Me – .האני החברתי שלנו, אובייקט שאפשר לבחון וללמוד 

- I –  .איך אני מרגיש מבפנים  

  מרכיבי הידע העצמי

(דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, ניתן 'להצהיר' עליהם, כולל את  ידע דקלרטיבי :ניתן לחלק את הידע לשני סוגים

ידע על איך עושים דברים. הוא אימפליציטי, : ידע פרוצדוראליו, האני החברתי, ידע או דעות על תכונות האישיות שלנו)
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ומתבטא בפעולות ולא במילים. כולל הרגלים שאנחנו לאו דווקא מודעים אליהם (למשל, להימנע ממצבים חברתיים). לעיתים 

  אינו תואם את הידע הדקלרטיבי. 

  העצמי הדקלרטיבי

הערכה עצמית נמוכה מקושרת לבעיות פסיכולוגיות, חוסר דעה על עצמנו, הערכה של טוב/רע.  :)self esteem( הערכה עצמית

  הה מדיי עשויה להיות בעייתית לעיתים.וגם הערכה עצמית גבשביעות רצון בחיים, חוסר אונים, דיכאון, בדידות ופשע. 

 מזהה הערכה עצמית כבעלת פונקציה של הגנה מפני סכנות. : מארק לירי תיאוריה אבולוציונית להערכה עצמית

בעבר הייתה עצמית נפגעת כאשר נכשלים בעיני הקבוצה שלנו, ודרך כך מזהירה אותנו מדחייה חברתית (ש הערכה

  ).בה סכנה ממשית

 חוקרים מזהים שהנחיות כמו להסתכל במראה ולומר לעצמנו דברים חיוביים עשויות להיות : ספרי עזרה עצמית

  מסוכנות אם נתפסות כמאוד לא אמינות. 

  בנדורה, הישגים זה מה שיעזור באמת. ההמלצה היא לפרק מטרות גדולות על פי : עצמיתאיך להעלות הערכה

   את עצמנו כמסוגלים. למטרות קטנות, כדי שנתחיל לחוות

על חשבון הערכה  (חמלה כלפי עצמנו) מדגישה את חשיבותה של חמלה עצמיתהתיאוריה של פול גילברט : חמלה עצמית

גילברט מראה שבעלי זו היכולת לקבל את עצמנו גם כשדברים לא מצליחים, גם כאשר אנחנו חווים רגשות שליליים. עצמית. 

מטרתה שהערכה עצמית נמוכה הגבוהים בחמלה עצמית מגיבים כמו אלה בעלי הערכה עצמית גבוהה, ומציע שיטת טיפול 

  לחזק ולעודד את החמלה העצמית.

 :שלושה מרכיבי החמלה העצמית  

1. kindness-Self : .גישה נעימה ולא ביקורתית כלפי עצמנו 

2. Common humanity:  יכולת לראות את החוויות השליליות כחלק נורמאלי מהמצב האנושי, להבין שהסבל

 והמאבקים והכישלונות שלנו הם חלק מהמצב האנושי, ולא נובעים מכך שאנחנו פגומים.

3. acceptance-Mindful : ולאמץ אותן כתכונות (למשל,  שליליות בתודעה מבלי להזדהות איתןלהחזיק מחשבות

 להסיק שאנחנו בני אדם עצבניים).מבלי להתעצבן 

  המקושרות לרגשות שונים ועוזרות לנו לחפש משאבים ולהימנע מסכנה דרך  רגשיות אבולוציוניותמערכות שלוש

באיזון נכון בין המערכות (אם מערכת מסוימת בגישה הטיפולית של גילברט מתמקדים . פעולות מגוונותאחריות ל

 לא מאוזנת האחרות דומיננטיות פחות), ובשימוש במערכת השלישית. המערכות:

 .fight or flightקשור לרגשות שליליים כמו כעס, גועל, חרדה, איתור תגובה לאיומים. : סכנה והגנה .1

 המקושרים הם הנאה וסיפוק, דרייב.הרגשות למשל מין ואוכל. : חיפוש והשגה של משאבים ותגמולים .2

  קשור לחיבור לאחרים, רגשות של שלווה, רווחה, היכולת להרגיע את עצמנו.  :הנאה ומרוצות .3

 אנשים מסוימים יחששו מחמלה, יחשבו שאם לא יהיו ביקורתיים כלפי עצמם מספיק לא יוכלו : הפחד מחמלה

זה נפוץ בהפרעות אכילה. בגישה הטיפולית שלו, מנסים לעודד אנשים לחוש כלפי להשיג דבר ויחיו בבטלה מוחלטת. 

  עצמם את אותה החמלה שחשים בקלות כלפי אחרים. 

  לימוד הוא יעיל במיוחד כאשר ש קישור או ייחוס לעצמי.: )reference effect-Self( אפקט הייחוס לעצמי

יש לנו בראש  דרך עצמיים אפשריים:תיאוריה שמדברת על הבחירות שלנו ועל מי שאנחנו, : תיאוריית העצמיים האפשריים

משפיע על בחירת  )מסויםכעצמי  (של עצמנו בעתידאלה  עצמיים אפשריים שאנחנו יכולים/רוצים להיות. הדמיון של עצמיים

  המטרות שלנו ועל האופן בו אנחנו תופסים דברים. 

, שיש לכולנו מציינת שני סוגי עצמי רצוי התיאוריה של היגיינס, :)discrepancy theory-Self( תיאוריית הסתירה העצמית

  וטוענת שהאינטראקציה ביניהם לבין העצמי הממשי קובעת איך אנחנו מרגישים לגבי עצמינו.
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 ואכזבה. דיכאון יםרצכשיש פער בינו לבין העצמי הממשי נומבוסס על תגמול ועונג, : )Ideal selfעצמי אידאלי ( .1

המוקד פה הוא הימנעות מעונש ותוצאות  ועל כן מבוסס על עונש, :)Ought selfעצמי שצריך להיות/עצמי נדרש ( .2

  פער בינו לבין העצמי הממשי יוצר חרדה. שליליות. 

אם מכירים את עצמנו  וידע מדויק נחשב לסימן לבריאות נפשית:ידע דקלרטיבי יכול להיות נכון או לא,  :דיוק בידע העצמי

  ידע עצמי מדויק מסייע גם בקבלת החלטות שנכונות לנו. די שיתאים למה שאנחנו חושבים. כיש פחות צורך לעוות את העולם 

 עצמי על החוויה הרגשית שלנו מדויק מידע של אחרים, אך כאשר מדובר בהתנהגות שידע נראה : ידע של אחרים

 יותר מהשיפוט העצמי.  נצפית, נמצא ששיפוט של מכרים מדויק

 (לטוב או לרע) רה מאחרים. ז, וזה יקשה על קבלת עבפתולוגיות, הרבה פעמים נתפוס את החוויות שלנו כחריגות  

  איך לשפר ידע עצמי?

 : ללמוד על עצמנו, לחשוב. דרך טיפול למשל. האינטרוספקצי .1

אם הם אמינים וניתן לסמוך עליהם, יש בזה יתרון, שכן הם יכולים לצפות עלינו מבחוץ ולשים לב  :פידבק מאחרים .2

 לדברים שאנחנו לא רואים.

3. Self-monitoring : .להתעלם מהרובד של הכוונות, לנסות להסתכל על עצמנו מבחוץ, כפי שאחרים היו רואים אותנו

כך ניתן להתקרב לפידבק מתפיסה של אובייקט ולא של  התחושות והסיבות, ולהסתכל על ההתנהגות הגלויה.

  סובייקט.

  הפרוצדוראליהעצמי 

  : העצמי הוא גם מה שאנחנו עושים.הרעיון

נלמד על ידי עשייה  : לא מודע וקשה להסביר במילים את דפוסי הפעולה שהוא כולל.הוא 'ידע של איך' ידע פרוצדוראלי

 ), ועל כן קשה לשנות אותו., שחזור דפוסים מוקדמים(למשל, הקשר עם ההורים כולל ידע לגבי דפוסים בינאישייםוצפייה. 

  עשוי לסתור את הידע הדקלרטיבי שלנו. 

  על העצמי מאפשר מדידת הערכה עצמית). IAT )IATמדדים אימפליציטיים כמו  :דרכי מדידה

אובייקט מטרה לבין גירויים חיוביים או התניית ערך היא זיווג בין  :באמצעות התניית ערך שיפור ערך עצמי פרוצדוראלי

ניסה לעשות התניית ערך לעצמי, ויצר קישור ) Dijksterhuis )2004: חוקר בשם ניתן להשתמש בזה ככלי טיפולישליליים. 

הציג בפניהם אתגור לערך העצמי (ביצעו מטלה כלשהיא לאחר חזרות רבות  מילים חיוביות.סאבלימינאלי בין העצמי לבין 

   הנמוכים), ומצא שנבדקים שקיבלו הצמדה לעצמי היו חסינים לפידבק לעומת קבוצת ביקורת. 10%-פידבק שהם ב וקיבלו

 , ערך עצמי אימפליציטי משפיע באופן דומה להשפעתו של ערך עצמי דקלרטיבי עלDijksterhuisעל פי  -

  ועל התמודדות עם כישלון והתמדה במטרה למרות כישלון.  התמודדות עם איומים, אתגרים או פגיעה בעצמי,

  ריבוי עצמיים

יש לנו הרבה עצמיים. אלה שקיימים בזיכרון העבודה שלנו ברגע נתון ישפיעו : )1986הטענה לעצמיים רבים (מרקוס וקונדה, 

טענה זו מדגישה את השוני של העצמי בסיטואציות שונות ואת ההשפעות המצביות על ההתנהגות שנביא לידי ביטוי. על 

  ההתנהגות שלנו. 

יש שטוענים שתחושה עצמית קוהרנטית משהו בחוויה הפנימית שלנו נשאר איתנו מעבר למצבים ולגישות שלנו. : ביקורת

   אישיות גבולית, למשל).היא סימן לבריאות נפשית (שינויים חדים בתפיסה העצמית מאפיינים 

  : הביקורת של בנדורה
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נדרש עצמי שיחליט איזה מהעצמיים יבוא לידי ביטוי, ואף עצמי שיחליט איזה עצמי יחליט. : ביקורת פילוסופית .1

 נוצרת רגרסיה אינסופית.

   עד איזה רמה יש לפצל את העצמי? ?מתי עוצרים בפיצול העצמי .2

  

  מודל התפתחותי בגישה קוגניטיבית – OCD-העצמי ב

  :ע"פ המאמר של גיא דורון, כפי שהוצג בתרגולOCD: A review of possible specific internal representations 

within a broader cognitive theory 

להתפתחות  אפקטיביים שעומדים בבסיס ההפרעה, ואת הקשר-: לחקור את גורמי הפגיעות הקוגניטיבייםמטרת המאמר

  המוקדמת. המאמר מציע מודל מזווית התפתחותית אשר מדגיש את האופן שבו הפרט תופס את עצמו ואת העולם. 

OCD  

OCD הפרעה המאופיינת בנוכחות של אובססיות, קומפולסיות או שתיהן, אשר דורשות התעסקות של יותר : באופן כללי

בתפקוד. ניתן להתייחס לרמות תובנה שונות, כך שתובנה גבוהה תאפיין משעה ביום או מובילות למצוקה קלינית ופגיעה 

מטופל שמבין שהאובססיות והקומפולסיות אינן אמיתיות, תובנה גרועה תאפיין מטופלים שמאמינים שהן כנראה אמיתיות, 

  .OCDשל  specifier-והיעדר תובנה היא מצב בו האדם משוכנע לחלוטין שהן אמיתיות. אגב, גם טיקים עשויים להיכלל כ

  : על הגורמים הקשורים לשימור והחרפה של ההפרעהCBTדגש בטיפול 

  :OCDאמונות יסוד בעלות תפקיד בהתפתחות  6

 תחושת אחריות מוגברת .1

 ייחוס חשיבות יתר למחשבות .2

 אמונות בנוגע לחשיבות של שליטה מוגברת .3

 הערכת יתר של סיכון .4

 היעדר מסוגלות לשאת חוסר וודאות .5

  פרפקציוניזם .6

  OCD-מודל פגיעות ל

  :, עליו המאמר מתבססBulman-Janoffמודל למידת הפגיעות בעולם ע"פ 

  מידת הביטחון של אדם בעולם נקבעת על ידי שתי תפיסות עולם ותפיסת ערך עצמי, אשר מקושרות ביניהן:

  נדיבות (1תפיסת עולם :benevolenceעד כמה האדם רואה את העולם ואת הטבע האנושי כחיובי/ שלילי. ) נתפסת : 

  תפיסת עולם זו ניתן לשליטה/מקרי, ועד כמה הוא צודק: עד כמה העולם : מידת משמעות נתפסת2תפיסת עולם .

 מקושרת למחשב מי מקבל מה בעולם.

 מה מגיע לי לקבל ועד כמה אני בעל ערך. תפיסת העצמי מכילה מספר תחומים, וחלקם תפיסת הערך העצמי :

נתייחס חוויות של מסוגלות מול חוויות של חוסר מסוגלות, והן ישפיעו לחשובים לפרט יותר מאשר היתר. בכל תחום 

ר ככל שתחום מסוים יותר על הערך העצמי ככל שישויכו לתחום חשוב יותר. רגישות לאיומים על המסוגלות תגב

 חשוב יותר, וככל שיש פחות תחומים.

  :OCDהלבשת המודל על 
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  ב 1תפיסת עולם-OCD )העולם מסוכן ומאיים.)נדיבות נתפסת : 

  ב 2תפיסת עולם-OCD מעות נתפסת(מש( : 

. אנשים המאמינים שהתנהגותם תקבע את מה שיקרה להם בעולם יהיו העולם ניתן לשליטה ברמת העיקרון -

בפעולות נטרול מאוימים יותר מתופעות ניתנות לשליטה (הכוללות זיהום, טעויות, תאונות, אובדן), ויבחרו 

 (מעשים, אובססיות תגובתיות) להחזרת השליטה. גלויות

'אדם טוב' יהיו מאוימים יותר ממחשבות בעלות : אנשים שמשייכים תוצאות בעולם למידת היותם העולם צודק -

אובססיות מהמחשבות שלנו. אנשים אלה ייטו  – אובססיות אוטוגניותתוכן מיני, אגרסיבי או בלתי מוסרי. אלה 

 (בתוך הראש, למשל לספור) לצורך הפחתת האיום על תחושת העצמי. פעולות נטרול סמויותל

וניתן לשליטה) מוביל לניסיון בלתי פוסק לשלוט בעולם המסוכן,  השילוב בין שתי אמונות אלה (עולם מסוכן -

 .OCD-וזהו הסבר אפשרי לחזרתיות ב

 תפיסת הערך העצמי ב-OCD 

 ל חשיבות.עתהיה מבוססת על מספר מצומצם של תחומים, שכל אחד מהם 'רגיש' וב -

 תוכן המחשבות החודרניות לא תואם את תפיסת העצמי בתחום מסוים, כך החרדה תהיה עוצמתית יותר. ש ככל -

 מחקר על סטודנטים הראה מתאם בין רמת אובססיביות גבוהה לבין מיעוט תחומים ודגש על תחום המוסריות.  -

  המודל המוצע הוא: -

  הפרופיל המוצג למעלה (מיעוט תחומים וכו')  .1

 . רגישות גבוהה לגירויים שמאיימים על תחומים אלה ומסכנים את הערך העצמי 2

  . חרדה3

   מול התופעות החודרניות (קומפולסיות, התעסקות יתר) התמודדויות לא אדפטיביות. 4

  . ההשפעות של אותן תופעות . הגברת5

  OCDתפקיד אינטראקציות הורה ילד בהתפתחות 

 כותבי המאמר מזכירים את תיאוריות ההתקשרות ואת היחסים המוקדמים כמשפיעים על  :תזכורת: התקשרות

תפיסות העצמי והעולם. תיאוריות אלה מציגות את מערכת ההתקשרות כמולדת, בסיסית ואדפטיבית. דפוסי 

זמן ובעל (בטוח/ חרד/ נמנע), שהוא יציב לאורך  מודל עבודה פנימיההתקשרות משפיעים על חיינו דרך יצירה של 

 פתולוגיות.-השפעה על האופן בו האדם מתנהל ביחסים ועל תחושות הערך העצמי שלו, ואף רלוונטי להבנה של פסיכו

יחסי התקשרות מוקדמים משפיעים על תפיסות העצמי והעולם באופן יציב, ומונעים את השילוב של חוויות חדשות  :ההצעה

ילד להתפתחות -הורה תעם המציאות. המודל מנסה לקשר אינטראקציו לידע העצמי. כך נוצרות אינטראקציות חזרתיות

OCD:ומציג את הממצאים הבאים ,  

 נבדקים שנמצאו גבוהים באובססיביות תיארו את הוריהם כדוחים, מגנים יתר על המידה ופחות חמים רגשית 

   נמצא קשר ביןOCD .לבין התקשרות אמביוולנטית 

הם בעלי רמות גבוהות יותר של התקשרות חרדתית בהשוואה למדגם כללי  OCD-מ הראה שאנשים שסובלים 2011-מחקר מ

  באוכלוסייה.
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  פסיכולוגיה חיובית .12

  בפסיכולוגיה חיוביתומחקרים תיאוריות 

, ודרך כך מזניחה פתולוגיה-י ובפסיכולהיא תוצאה של ביקורת על הפסיכולוגיה המתעסקת בעיקר בשלי פסיכולוגיה חיובית

קונסטרקטים אחרים. היא מתמקדת בשיפור החיים של אנשים בריאים, בניסיון לגרום להם להפיק מחייהם יותר. מתעסקת 

  בקונסטרקטים כמו אושר, שאיפות אנושיות, ערכים ומעלות. חוקרת רגשות ומבנים חיוביים כמו אהבה וסליחה. 

 מתייחסת ת מפסיכולוגיה הומאניסטית ואקזיסטנציאליסטית: הפסיכולוגיה החיובית מושפעמקורות השפעה ,

  לחוויה ולמשמעות.

  צ'יקסנטמיהאליהרעיונות של 

 התמקד טען שמה שמשנה בחיים הוא איך שחווים אותם (קשור לפנומנולוגיה), והציע ל : החוויה הרגעית כמרכזית

 במחקר שלה ובשיפור שלה.

 חקר את החוויה האופטימאלית בעזרת בחינה של אנשים שחווים חוויות שיא, אלה שעסקים במה  :המחקר שלו

 שהם הכי נהנים ממנו (ספורטאים, סופרים...).

 Autotelic activities –  פעולות שהן מהנות בזכות עצמן. צ'יקסנטמיהאלי טען שזוהי הדרך הכי טובה להעביר את

 הזמן.

 Flow – ת במוקד מסוים ולא מוסחת. זוהי חוויה בה הזמן עובר מהר, מצב הרוח מרומם מצב בו המחשבה מרוכז

דרך תחומים שונים, כאשר יש איזון אופטימאלי בין היכולת לבין מידת  flow-אבל לא אקסטטי. ניתן להגיע ל

יא ע"פ צ'יקסנטמיהאלי זוהי חוויית שמדיי תוביל לתסכול וקלה מדיי תוביל לשעמום).  קשה(פעולה  האתגר

 אנושית, ויש לשאוף לחוות אותה כמה שיותר על מנת לחיות חיים טובים.

 החוויה לא נגישה/משפיעה על כולם באותה מידה (מחקר אחד מצא שהיא משפיעה רק על אנשים בעלי  :ביקורת

  שליטה פנימית גבוהה על חייהם). בנוסף, זהו מצב של בדידות. 

  סלוואטורה מאדיהרעיונות של 

 מאדי טוען שהניסיון להפחית סטרס מחיינו בכל מחיר עשוי להיות מסוכן. הוא רואה : כהשפעה חיובית סטרס

פתולוגיה -חיים נטולי סטרס כחיי ביטחון ונינוחות אומנם, אך חסרי משמעות ומשעממים, ומובילים לפסיכו

 אקזיסטנציאליסטית.

 פתולוגיות של החיים ללא סטרס : 

- False self: .לא עוסקים במימוש עצמי 

- Vegetativeness :.האדם מרגיש חסר משמעות וחסר מטרה 

 : חמור פחות, חוויה של כעס, גועל וציניות, חוסר משמעות וטעם.ניהיליזם -

 פתרון :Hardiness : .סגנון חיים שלא נמנע ממקורות סטרס אלא בוחר בחוויות מאתגרות, מוביל ללמידה וצמיחה

עלי יכולת הסתגלות פסיכולוגית טובה יותר, וסיפוק גדול יותר במאדי טוען שאנשים שגבוהים בתכונה זו יהיו 

והזדמנות הם בעלי מהחיים. מחקר שתמך בכך הראה שהורים לילדים היפראקטיביים שרואים בגידול הילד אתגר 

 יכולת התמודדות טובה יותר. 

 מישהו צריך לספר לו על תהליך הקבלה לקלינית. : מאדי הקים מכון מחקר שמעודד סטרס. מכון מחקר  

SDT :של  תיאוריית ההגדרה העצמיתDeci ו-Ryan  
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  הדוניזם מולEudaimonia :.אלו הן שתי דרכים שונות לחיפוש אחר אושר 

 למקסם אושר ולהימנע מכאב. על פי התיאוריה, גישה זו ממוקדת במטרות חיצוניות (למשל כסף) ניסיון : הדוניזם

שעשויות לבוא על חשבון מטרות אחרות. החיים ההדוניסטיים הם חיי נוחות חסרי משמעות, שאף עשויים להיות 

 מזיקים (לעצמי ולסביבה).

 Eudaimonia: ולא כאמצעי להשגת מעותיות בזכות עצמן חיפוש משמעות, השקעה במטרות אינטרינזית שמש

גבוהים יותר במדדים של רווחה נפשית נמצא כי אנשים שמחוברים למטרות פנימיות מטרה אחרת/ תגמול חיצוני. 

 ואיכות חיים.

  שלוש מטרות פנימיות:

 למצוא את הדרך שלנו בחיים, לקחת את ההחלטות שנכונות בשבילנו. – אוטונומיה .1

 למצוא משהו שאנחנו טובים בו ולהשקיע ולהשתפר בו. – יכולת .2

  להתחבר לאנשים אחרים.  –) relatednessקשר ( .3

  )Lyubomirsky )2005שלוש השפעות על מידת האושר, ע"פ 

לכל אדם יש נקודה קבועה של אושר. אירועים חיוביים ושליליים : באושר)המוסברת מהשונות  50%( סט פוינט .1

 באופן זמני, אך בסופו של דבר נחזור לנקודה זו.אמנם ישפעו עלינו 

 עדיף לא להיות בודד ועני אם יש לכם את האפשרות. :)מהשונות 10%( נסיבות חיים .2

מה שאנחנו עסוקים בו, הפעולות שאנחנו עושים, עד כמה אנחנו עובדים בשביל להפוך מהשונות):  40%( מה שעושים .3

 משקיעים במטרות ובפעילויות משמעותיות.את החיים שלנו ליותר משמעותיים, עד כמה 

  

  התיאוריה של זליגמן

  וחיסון מפניו חוסר אונים נלמד

מפסיקים לנסות  –אם לומדים חוסר שליטה נתפס (לומדים שאנחנו לא יכולים להשפיע על התוצאות) : חוסר אונים נלמד

הפכו לפאסיביים וויתרו המחקר שלו על כלבים הראה שכלבים שעברו התניה אברסיבית למנוע אירועים עתידיים שליליים. 

  על הניסיון לברוח משוק חשמלי גם בשלב בניסוי בו הייתה להם דרך להימנע ממנו.

 הסיבה היא  – : מסביר מדוע מוותרים לפני שניסינו להתמודדחוסר אונים נלמד כמודל להבנה של דיכאון אנושי

  הלמידה ולא האירוע האברסיבי. 

 פירוש מצבים כבלתי ניתנים להשפעה ולשינוי.פאסימיסגנון יחוס  :סגנון הייחוס בדיכאון ;  

 זליגמן מראה שאנשים שמאופיינים בפסימיזם מראים פגיעות גבוהה יותר לחוויה הזו ומוותרים בקלות פסימיזם :

הוא טוען שהנטייה לוותר על פתרון בעיות. אופטימיסטים, לעומתם, ימשיכו לנסות לפתור גם בעיה שאינה פתירה. 

  כשקשה מהווה גורם סיכון לדיכאון. 

הוא מעודד התנסות מונעות את למידת חוסר האונים. חוויות קודמות של שליטה י זליגמן, על פ: חיסון מפני חוסר אונים נלמד

הוא פיתח תכנית חיסון לילדים שתעודד פיתוח של סגנון חיים בשליטה ואופטימיות כחיסון מפני למידה של חוסר אונים. 

  אופטימי ופחות תבוסתני. 

  :פאסימי טעויות שהורים עושים המובילות לפיתוח סגנון ייחוס

 התלהבות מוגזמת ולא מותאמת מביצועי הילד. מעודד ביצוע נמוך יותר מפוטנציאל היכולת. :חיזוקים שקריים .1

שהם  מעיד על כךזה  –חיזוקים שקריים עשויים להתפרש כלא אמינים, והילדים מסיקים שאם צריך לשקר להם 

 חלשים. 
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בנוסף, נמנע הילד לומד שהוא לא מסוגל להתמודד עם קשיים בעצמו, ושהוא זקוק למבוגר שיעזור לו.  :עזרת יתר .2

 מהתמודדות עם כישלון, שמאפשרת פיתוח של הערכה עצמית. 

כדאי להקשיב לאופן בו הילד מפרש את הכישלון שלו, ולעודד אותו להבין כישלון כנקודתי,  :חוסר הקשב לפרשנות .3

  .זמני ומקומי

 מיומנויות קידום של מית על חשבוןזליגמן מתנגד לטיפוח הערכה עצ: ךעל הערכה עצמית כבסיס לחינו זליגמןהביקורת של 

לגרום לילדים להרגיש טוב ולמנוע עלבון בכל מחיר עשוי להיות מזיק: הילדים  ן. הוא טוען שהניסיווהתמודדות עם אתגרים

הוא טוען שהגישה הנפוצה  ).למעלה, חיזוקים שקריים(ראו  מבינים שהחיזוקים לא כנים, ומרגישים חלשים יותר עקב כך

וכה היא תוצאה לכישלון לטיפוח הצד הרגשי של הערכה עצמית מתבלבלת בין האמצעי למטרה, ומזכיר שהערכה עצמית נמ

לפני שהיא הגורם לו. זליגמן טוען שהערכה עצמית אמיתית מפתחת דרך הצלחה מעשית, דרך אינטראקציה עם העולם, 

  במקום לחזק את ההרגשה הטובה שלהם.  ומעודד מחנכים להקנות לילדים כישורים שיאפשרו להם להצליח

 סיונות של הורים ומחנכים למנוע מהילדים רגשות שליליים, זליגמן מבקר את הני : חשיבותם של רגשות שליליים

הוא מזכיר את הפונקציה של רגשות שליליים, למשל וליצור בהם תחושה שהם יכולים להצליח בכל מבלי להתאמץ. 

 , למידה של התמדה דרך התמודדות עם כישלון. ה, עירור לפעולההתרעה מפני סכנ

לשנות את המצב שמעורר אותו על ידי פעולה, או לברוח  –זליגמן מציין שתי דרכים להתמודדות עם רגש שלילי 

  מהמצב. הראשונה מקושרת לשליטה ומיומנות, והשנייה לחוסר אונים נלמד. 

  שנוצר כתגובה לשאלה למה נכשלנו. הייחוס: לאופטימיזם, על פי זליגמן המפתח

 כתלות בנסיבות.  לא אישי/אישיולא כללי,  ממוקדולא קבוע,  זמני: הפוך מהייחוס הפסימי: הייחוס האופטימי  

  )Virtues & Strengthsחזקות ומעלות (

לעודד חוזקות, לבחון אילו מעלות טובות דומיננטיות  וניס) Peterson-ו Dashlgaardוחברים ( זליגמן: רסאליותבאוני תחזקו

שתכליתה לעזור לאנשים לזהות את המעלות שיטת אבחון חיובית אלטרנטיבית  הם פיתחואצל אנשים שונים ולחזק אותן. 

 .הראשונות מביניהןהמעלות תרבותית על שתי -הסכמה בין ו, ומצא)חוזקות 24ובתוכן ( שישה סוגי מעלות הם מצאושלהם. 

הוא מעריך שיש להן בסיס אוניברסאלי וגנטי, שכן הן פותרות בעיות קיומיות מהותיות (למשל, צדק מונע אנרכיה, אנושיות 

  מונעת אכזריות). חזקות שקשורות ללב (ופחות לשכל) היו מקושרות לאושר.

ביטוי החזקה או עשיית מעשים . זליגמן טוען שניתן למצוא עבור כל אדם את החזקות המאפיינות אותו: חוזקות "חותם"

שקשורים אליה תיצור חוויה של אותנטיות, זה ירגיש אמיתי ונכון, מרגש. עקומת הלמידה תהיה מהירה יותר כאשר חזקה 

מסוימת תבוא לידי ביטוי, ותהיה למידה מתמדת של דרכים חדשות לבטא את החזקה. שימוש בחזקה נותן אנרגיות ולא 

יום, ולא -ימית, וקשה להפסיקו. זליגמן הציע שניתן למצוא דרכים להביע חזקות גם בשגרת היוםלוקח, קשור למוטיבציה פנ

 נדרש שינוי קיצוני בחיים (רלוונטי לטיפול).

  :המעלות 6

 : צדק .1

 חזקות העומדות בבסיס חיי קהילה בריאים.

: להיות נאמנים לקבוצה שלנו, להיות חלק ממנה, לעבוד טוב עם הקבוצה )Citizenshipאזרחות טובה (  .א

 שלנו. 

להתייחס לכולם כשווים, על פי עקרונות צדק והוגנות. לשפוט ולחלק משאבים ללא  :)airnessFהוגנות (  .ב

 השפעה של רגשות אישיים.

  לעודד אנשים בקבוצה לעשות דברים, תוך כדי שמירה על יחסים טובים בקבוצה. :מנהיגות  .ג

 : )Humanityאנושיות ( .2
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 אישיים שמאפשרים לחיות עם אנשים אחרים.-קשרים בין

 : יחסים הדדיים וקרובים עם אחרים. אהבה  .א

 נדיבות, לעשות טובות ומעשים טובים עבור אחרים. :)indnessKטוב לב (  .ב

מודעות למניעים ולתחושות שלנו ושל אחרים, יכולת להבין לעומק למה אנשים  :חברתיתאינטליגנציה   .ג

 עושים את מה שהם עושים.

 : )Wisdom and Knowledge( ידע וחכמה .3

 מעלות קוגניטיביות, שימוש בידע.

  מחשבה מקורית לגבי איך לעשות דברים.: יצירתיות  .א

 להתעניין בחוויה לשם עצמה. :סקרנות  .ב

 פתיחות, חשיבה על דברים מזוויות שונות. :mindedness-Open  .ג

 האהבה ללמוד ידע חדש. :אהבת למידה  .ד

היכולת לתת עצה חכמה לאחרים, להסתכל על העולם בדרך שיוצרת היגיון עבור אחרים ועבור  :פרספקטיבה  .ה

 עצמנו.

 : )Temperanceמתינות ( .4

 חוזקות שמגינות עלינו מפני הגזמה.

: לסלוח למי שפגע בנו, לתת לאחרים הזדמנות שנייה, לא להיות )Forgiveness and Mercyסליחה וחסד (  .א

 נקמניים, לקבל מגרעות של אחרים.

לא להציג את עצמנו כמיוחדים יותר ממה שאנחנו, לתת להישגים שלנו ולמי שאנחנו לדבר  :צניעות/ענווה  .ב

 בזכות עצמם.

ממעשים ומילים , להיות זהירים בבחירות, להימנע לא לקחת סיכונים מיותרים :)Prudenceזהירות (  .ג

 שנתחרט עליהם. 

 וויסות של מה שמרגישים ועושים, משמעת עצמית.  :וויסות עצמי  .ד

 : )Transcendenceהתעלות ( .5

מציאת משמעות לחיים דרך דברים גדולים יותר, התעלות מעבר לעצמנו וחיבור לדברים בחוץ, לדברים שגדולים 

 מאיתנו.

 יכולת להעריך ולהתפעל מאיכויות בתחומים שונים.: יופי ומצוינותהערכה של   .א

 להיות מודעים ואסירי תודה לדברים טובים שקורים, להודות. :)Gratitudeהכרת תודה (  .ב

  לצפות לטוב יותר, ולעבוד כדי להשיג יותר. :תקווה  .ג

 לגרום לאחרים לחייך, לראות צדדים קלילים בחיים. :הומור  .ד

  להחזיק רעיונות ברורים לגבי המטרה העליונה, למשמעות היקום. ועצם העיסוק בכך.  :רוחניות  .ה

 : )Courageאומץ ( .6

 חוזק רגשי, השגת מטרות למרות התנגדות פנימית או חיצונית. 

 : לא לברוח מאתגר, קושי או כאב. לפעול על פי העקרונות שלנו גם אם הם לא פופולאריים.)raveryBאומץ (  .א

 לסיים את מה שהתחלנו, להמשיך למרות קשיים. :)Persistenceהתמדה (  .ב

 לקחת אחריות על התחושות והמעשים שלנו.  דרך אמיתית,בלהציג את עצמנו  :ntegrityI  .ג

 לחיות עם התלהבות ואנרגיה, תחושה של חיות. :חיוניות  .ד

  שלושה מקורות לאושר, על פי זליגמן

רגש חיובי, ככל שנעשה דברים שגורמים לנו להרגיש טוב ולהיות נהיה מאושרים ככל שנחווה יותר : רגש חיובי .1

 שמחים.

, בה אין מודעות Flowקשור לחוויה של ומחויבים למה שאנחנו עושים.  : להיות מעורבים)Engagementזרימה ( .2

 לזמן.
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  אושר אמיתי הוא היכולת לעשות דברים משמעותיים, ולא רק ליהנות מסיפוקים מידיים. :משמעות .3

  התערבויות שנמצאו אפקטיביות בהעלאת אושר

אנחנו מאתגרים את עצמנו סביב  כיצדלבטא את החזקות באופן חדש בחיים, לחשוב : שימוש בחזקה באופן חדש .1

 עיסוק במשהו שעושה לנו טוב ומוציא מאיתנו צדדים שחשובים לנו.

שלילית מובנית (והגיונית  יש לנו הטיה: לרשום בכל יום שלושה דברים טובים שקרו ואת הסיבות להם .2

ההתערבות הזאת היא למעשה ניסיון , כך שלרוב נזכור חוויות שליליות יותר מאשר חוויות חיוביות. אבולוציונית)

ובתוך כך הבנה של הגורמים להם אשר עשויה לאפשר לנו לקדם להדגשה ותשומת לב של הדברים החיוביים בחיינו, 

ההתערבות נמצאה יעילה להעלאת רגש אותם באופן יזום (לדומה, להבין שאחרים עוזרים לנו כשאנחנו מבקשים). 

 חיובי והפחתת דיכאון למשך חצי שנה.

3. Gratitude Visit: ולכתוב לו מכתב תודה מפורט  ינוטכניקה שזליגמן נותן כשיעורי בית: לבחור אדם ששינה את חי

ומוקיר תודה, ולאחר מכן פגישה עם אותו האדם והקראת המכתב. זוהי חוויה עוצמתית שנמצא שמעלה רגש חיובי 

  למשך חודש.

  

  

 

  ��טיפים למבחן, ע"פ התרגול האחרון  .13

  שאלות על הבניות של קלי

 תמיד להתייחס למוקד נוחיות ותחום נוחיות של הבניה. .1

 .core role-הבניות, לציין מה היא הבשרשרת  .2

  כשמחפשים הבנייה, למצוא בטקסט את שני הקצוות של ההבניה. .3

  הרמות הקוגניטיביות של בק

 כדאי להתחיל מהמחשבות האוטומטיות, ולחפש בטקסט ציטוט או פליטת פה או מחשבה. .1

 לבדוק אם המחשבה האוטומטית שמצאנו מקושרת לחוקיות בטקסט, שמופיעה כמה פעמים. –הנחות מותנות  .2

 אז").-ינוסחו לרוב ככלל ("אם

   ".X"אני -כדאי לחפש בילדות/בגיל ההתבגרות. ינוסחו כ –אמונות יסוד  .3

  בנדורה

 להתייחס לדטרמיניזם הדדי .1

  דיספוזיציה לדיכאון).-פרהלהתייחס לחוללות עצמית (שימו לב, חוללות עצמית נמוכה היא  .2

  יאנג

  להתייחס לסכמה ולתחום שממנו באה. אם רלוונטי, להתייחס לסגנון ההתמודדות. .1

 

  ��בהצלחה במבחן!! 
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