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  אפרת אלמוגוביימ� �שרו� זיוי " עסיכו� מאמרו של חביב דבנלו

 

Basic Methodology and Technique of Short-Term Dynamic Psychotherapy 

 
ת מועד פסיכותרפיה דינאמית קצר'במאמרו את שיטת הטיפול אותה כינה ומדגי� דבנלו מציג 

המתמודדי� ע� בעיות ששורשיה� מטופלי�  גישה זו מיועדת לטיפול ב.'בעלת פוקוס נרחב

  . כמו ג� מטופלי� בעלי בעיות עמוקות יותר, בקונפליקט האדיפאלי

גרעי� הת היא להבי� בהקד� האפשרי את /המשימה המרכזית של המטפל, על פי גישה טיפולית זו

 אקטיבי נוהג באופ�המטפל בגישה זו  . עבורו� יותר למובו ולהופכ,המטופלקשיי  של המרכזי

גילוי מרכיבי , הבהרה, עימות ומשתמש בטכניקות כמהמטפל הפסיכואנליטי הקלאסיבהרבה 

המשימה המרכזית של , על פי גישה טיפולית זו .הצפה של חומרי� מהלא מודע ועוד, המודע

 � יותר למובו ולהופכ,המטופלקשיי של  המרכזיגרעי� ה ת היא להבי� בהקד� האפשרי את/המטפל

  . מהמטפל הפסיכואנליטי הקלאסיבהרבה  אקטיבי נוהג באופ�המטפל בגישה זו , בהתא� .עבורו

  

 המבנה המרכזי של מצביע דבנלו על חשיבות הזיהוי המוקד� של, כדי לזהות את המוקד הטיפולי

� וויות של הקונפליקטהשלכותיו העכשלהתמקד ב הוא מציע, ע� זאת. קונפליקט המטופל 

אווירת העברה חיובית המהותית להצלחת מקדות בקשיי� העכשוויי� יוצרת ומחזקת הה

  .הטיפול

תגובות ההעברה והתנגדותו של ,  כוללת ניתוח של ההגנותהגישה הטיפולית אותה מתאר דבנלו

  . ומאפשרת גילוי של המבנה הליבידינאלי העומד בבסיס הקונפליקט של המטופל, המטופל

כמו . דבנלו מציג מספר מימדי� בסיסיי� של גישה טיפולית זו ומדגימה באמצעות תיאור מקרה

  . מובאות תגובותיה� למקרה של מספר תיאורטיקני� מובילי� בתחו� הטיפול קצר המועד, כ�

   

 הברית הטיפולית

של שיש לבסס בשלב ראשוני מהותי יצירת יחסי עבודה בתו� הברית הטיפולית היא אלמנט 

מתפקידו של המטפל להגביר את . לאור� הטיפול כולוילבפוקוס הטיפוכדי לאפשר מיקוד , הטיפול

  .לחזק את בטחונו ולהפיק תועלת מרגשות ההעברה החיובי�, המוטיבציה של המטופל

  

  העברה

המטפל המזהה את רגשות , כבר במפגשי� הראשוניי�. ה� רכיב משמעותי בטיפוליחסי ההעברה 

, בהמש�. ר בי� דפוסי� עכשווי� לבי� דפוסי יחסי� משמעותיי� בעברו של המטופלההעברה מקש

המטפל מצביע על הקשר בי� יחסי ההעברה , כאשר מתעוררי� ג� רגשות ההעברה אל המטפל

  . שהתפתחו לבי� דפוסי היחסי� בעבר ובהווה של המטופל

  

 X יו� הראשו� הקרי�ברא. Xבאמצעות סיפורו של מטופל דבנלו ציג דוגמא לתהלי� זה מ

תיאר  והוא, כנועתפקיד פאסיבי ו Xיחסיו ע� אביו לקח בג� . תנגדות גבוההפאסיביות ורמת ה

נית� היה ו  רעיונותיו ורגשותיו,לבטא את מחשבותיוהמטופל התקשה . יתנ כדמות סמכותאת האב

  . אשתו והוריהנשלט על ידיחש הוא  כי להבי� מדבריו



 דבנלו . וכנועהפאסיביות ועמדה נסוגה,  אופי של איפוקהמצב נשאהשל המטופל ע� התמודדותו 

חיבר ובהמש� , לבי� אופי התמודדותו מול התחושות רומסי� אותוכי המטופל  קישר בי� תחושת

כאשר , דפוס ההתנהגות הנכנעהדיאלוג מוקד ב. דפוס זה לדפוס היחסי� שנוצר ע� המטפל עצמו

לבי� ההתנהגות הפאסיבית והקושי , צו� לעזרה של המטופלהמטפל מצביע על הפער בי� הסבל והר

  . תחושותיו ומחשבותיובביטוי

  

ההתנגדות , שליליתהברה דבנלו מצביע על חשיבות הפירוש ג� של דפוסי ההע, בהתא� לדוגמא זו

יש לבחו� את המציאות , ע� זאת. ולנטיות על מנת לחזק ולשמר את הברית הטיפוליתואמביוה

מגרעות ל או תגובתו השלילית למטפל נובעת מההעברה שליליתפל ולבחו� הא� אליה מגיב המטו

העברה טופל למטפל עשויה להיות תוצר של  חיבתו של המ,בדומה( באישיותו של המטפלאמיתיות 

  .)מאישיותו הכובשת של המטפלאו לנבוע /וחיובית 

ריו להפו� לגור� מעכב אשר עשויה לדב, בהקשר זה מציי� דבנלו ג� את חשיבות ההעברה הנגדית

במקרי� .  אצל מתמחי� רבי�ששקורהכפי , ביחסי� ע� המטופל או לפגו� בהעברה החיובית

ו דווקא בזכות התובנות בי� המטפל למטופל לאחזקה  נית� לראות כיצד נוצרת ברית רבי�

וא מד הטיפולי היתהלי� ההזדהות במ .כשיתו" פעולה בי� דפוסי הגנות של השניי� אלאשהושגו 

  .ויש לגעת בוהראשוני�  המפגשי�החל מנושא משמעותי 

  

  הבטו��המקרה של איש מערבל

דיכאו� , ביוזמתו ע� סימפטומי� של חרדהלטיפול הגיע  , בשנות השלושי� לחייו,המטופל

בתקופת הגעתו לטיפול הוא עמד בפני פירוק נישואיו אשר חוו זעזוע . ומחשבות אובססיביות

. 'ל'  חברה של האישה בש� גב�ית נוספת בחיי המי� שלו ושל אשתולאחר שיתו" של צלע נש

 בעלת שדיי� �א� בשונה ממנה,  בדומה לאשתו כאישה אטרקטיבית מאד'ל' ת גביאר אהמטופל ת

במש� כמה מפגשי� נע� המשולש הזה לכל . גדולי� אשר היוו מוקד משיכה מרכזי עבורו

 והחליטה לסיי� 'ל' לגבמש� יתר על המידה  הוא נבהמש� החלה אשתו לחשוש כיא� , הצדדי�

והמשי� את הקשר ' ל' המטופל התקשה לנתק את הקשר ע� גב, ע� זאת. את המשולש המיני

  .עמה

התקשה לוותר המטופל  א� גירושי�אפשרות להפרק על עלתה ' ל' ע� גבאי ניתוק הקשר בעקבות 

במש� מספר . ר דירה בנפרד לתקופת ניסיו� והמטופל שכעל פרידה הוחלטלבסו"  .על אשתו

 בקושי � אופייודפוס התנהגות. ניהל מערכות יחסי� מקבילות ע� שתי הנשי� חודשי� הוא

. יתה לא שהה בתקופה הנתונהאלהתחייב ובמחשבות בעלות אופי אובססיבי על האישה 

� ולאחר חודשיי�החלו נותני� את אותותיה� בי� שתי מערכות היחסי� המעברי� התכופי� 

פנה המטופל לקבלת סיוע בנקודה זו . ירידה ברמת התפקוד שלו בכלל ובעבודה בפרט חלה שלושה

  . מקצועי

   

 הבא לידי ביטוי ג� במהל� הראיו� הראשו� התבהר כי למטופל קושי בתחו� היחסי� הבינאישיי�

  . יחסיו ע� הורי אשתו עוררו בו חרדה רבה,כמו כ�. בקושי לעמוד על שלו

 .חזה שטוחבעלת ומשכילה אר את אשתו כאישה אטרקטיבית יוהוא ת, ניי�אלו היו נישואיו הש

מספקי� א� בתחומי חיי� אחרי� צצו מחלוקות רבות בי� היו  יחסי המי� ע� אשתו ,לטענתו

 ,אשתו. תקומפולסיבי את ההגדרה של אישיות אובססיבית אמומאפייני אישיותו ת. השניי�



 תו� ניסיו� לארג� את חייה על פי קצב משתנה וגמיש ו הנוהגתה נינוחתוארה כאישה ,לעומת זאת

 מזגה של אשתו עורר במטופל חוסר שקט מתמיד לאור השוני המהותי . מהחיי�תליהנו

 .ע� הורי אשתו הוא נעדר גבולות וה� מתערבי� בחייו באופ� פעיל ביחסיו .� לחיי�ותבהתייחס

 , חשש מעימות אשר עשויעקבסיגה  נכוללהתמודדותו דפוס מצב זה מעורר בו עצבנות יתרה ו

  . להוביל את חמו לנהוג כלפיו באלימות,לדבריו

 , סמכותי ותובעני,מוגדר כבעל אישיות אובססיבית קומפלסיביתאביו . למטופל שתי אחיות ואח

  המטופלאת יחסיו ע� אביו הגדיר. ביחס לבעלה" שטיח לניקוי הרגליי�"� מתוארת כא�בעוד ה

 ,למרות אמירתו זו. 19להתנתקות ממנו בגיל  עד, ש ממנו לאור� השני� חש ותיארכפאסיביי�

הפסיק לעסוק בפעילויות אהובות עליו והתמסר , הוא ציי� כי לאור� השני� פעל על פי דברי אביו

  .האבלרצונות 

מאוחר יותר . תו ה� סקרנו אוהזיכרו� הראשו� של המטופל מאמו הוא שדיה הגדולי� והאופ� בו

 ,  פני�אי� להא� גלויי� י� יאיבריה המינאשה ש: ל תמונה שנהג לראות בדמיונוונות שעלו בו זיכר

מיכל גדול אותו הוא מערבל בדומה למכונות המערבלות בטו� בדמיונו לתו� אותה הוא מכניס 

  . באתרי בנייה

שה י כאתוארהאשתו הראשונה . כלא מוצלחי�המטופל אר יאת נישואיו הראשוני� ת

תה היו כושלי� עקב בעיות ואגינליות חוזרות יאשר יחסי המי� א, ת חזה קט�אטרקטיבית בעל

  . ונשנות

  

 כאד� נוקשה ופאסיביהמטפל מצא אותו .  שלושה מפגשי�אר�של מטופל זה ההערכה תהלי� 

 שיעבור קשי ב,מאחר והיסס. אשר אינו עונה על הקריטריוני� להתאמה לטיפול דינאמי קצר מועד

.  באינטלקטואליזציהנתק ושימוש,  נוקשהות המבדקי� הצביעו על אישיותתוצא. מבדקי אבחו�

היה ,  רבות על מנת לחמוק מהחרדה הימנעויותבאמצעות ע� החיי� נטה להתמודדות  מטופלה

 מדובר היה.  לקשייופתרונות חיצוניי�טה לחיפוש אחר ל היבטי� אובססיביי� באישיותו ונבע

ת ושינוי מהותי ידרוש טיפול פסיכואנליטי אינטנסיבי ארו� אגרסיבי�אד� בעל אישיות פאסיביתב

  .טווח

תקצירי הפגישות . דבנלו עבד ע� המטופל בשיטת הטיפול הדינאמי הממוקד, למרות קביעה זו

, מאפשרי� להתבונ� במרכיבי� מרכזיי� בשיטת הטיפול כאקטיביות הניכרת של המטפל

הקונפליקט האדיפאלי והשפעתו על דגיש את הצמדותו למוקד הטיפולי שנבחר והאופ� בו הוא מ

מובא השימוש שעושה דבנלו ביחסי ההעברה המתגלי� בחדר , כמו כ�. יחסיו הבוגרי� של המטופל

הטיפולי� כדי לחדד את תובנתו של המטופל להשפעת יחסיו המוקדמי� על דפוס יחסיו 

  . ותפיסותיו בהווה

סיפנאוס ואנליטיקאי� , של מלא�בותיה� ת והתשיעית ותגו השישיות הפגישימצורפי� תקציר

  . נוספי�

  

  

  

  תקציר הפגישה השישית

אלא ג� בתחושת הקלה , המטופל מתאר כי במהל� המפגשי� נזכר לא רק בחששותיו מאביו

המטפל מזכיר את עניינו של . שאינו צרי� לפחד עוד מהאבבלתי מוסברת הנובעת מהרגשה 



 תחושותיו של המטופל במהל� העדרויותיו הממושכות ותוהה על, המטופל בגופה העירו� של אמו

א� מתקשה להיזכר , המטופל מתאר סיטואציות בה� נותר מחו' לחדר השינה של הוריו. של האב

המטפל בוח� הא� המטופל מקשר בי� הפחד לאביו לבי� . מה פינטז שנמצא מאחורי הדלת

אביו לבוא איתו לאחת מנסיעות צד ביקש מוהמטופל מתאר בתגובה כי, ותו לאמורגשותיו וסקרנ

התגנב מהבית בלי , האב הסכי� א� כפי שהמטופל חשש. אליה לקח את אחיו, העסקי� שלו

על א" . בעת שהמטופל מעמיד פני� שהוא יש� ואינו מבחי� בהתחמקות האב, לקחת אותו

 של המטפל מעמת אותו ע� העובדה שלא עשה ניסיו�, שהמטופל חש כי רצה מאוד לנסוע ע� האב

ומקשר זאת לרצונו להשאר לבדו ע� , ממש להצטר" אליו כאשר הבחי� בהתגנבותו מהבית בלעדיו

, בתגובה. ולכ� לא יכל לקו� מהמיטה ולהתעקש, המטופל מתנגד ומציי� כי פחד מאביו. הא�

פנטזיה "והמטופל נזכר ב, המטפל מזכיר את פנטזיות המוות שתיאר המטופל כלפי אביו

 ומכניס אות� נשי�הוא לוקח שדיי� ואיברי מי� של : שש� לו בגילאי חמששהיתה " ביזארית

, על א" שהמטופל מדגיש כי אינו יודע למי שייכי� האיברי� .בו הוא מערבל אות�,  גדוללמיכל

. את תשומת ליבו לעובדה שבגילאי� אלו לא היו נשי� אחרות בחייו מלבד אמוהמטפל מסב 

למרות שראה רק את שדיה ולא את , המטופל מסכי� כי נשמע הגיוני שהיו אלה איבריה של אמו

, משק" כי בכל פע� בה המטופל מדבר על פנטזיות וזכרונות שוני�, בתגובה, המטפל. איברי מינה

המטופל מציי� כי המטפל .  אלא לדחוק את המטפל לעמדה מתחקרתהוא נוטה שלא לנדב מידע

    . אמר זאת בדיוק כאשר הדבר עלה ג� בדעתו

שיחה זו כאשר  , המטופל מבטא את הקושי שלו לדבר על המחשבות והרגשות שעולי�בשלב זה

בהמש� מציי� המטפל בפני המטופל כי הוא מוצא שקשה לו לחשו" את . חומרי העברהב מלווה

 ובתגובה המטופל משיב כי ישנ� דברי� שהוא רוצה לשוחח עליה� א� חושש ותשבותיו האישימח

  .שהמטפל יטע� כי הוא משנה את נושא השיחה

ומצביע על הדמיו� בי� חוויה זו ") "Cut you off(המטפל שואל הא� המטופל חושש שיקטע אותו 

אמו נתנה לאביו : ו הראשו�מספר המטופל על זכרונ, בתגובה. ליחסיו של המטופל ע� אביו

האב פיזר ,  לאחר מכ�.ת את העור מאחר והמטופל לא נימוללהתבונ� בפי� שלו והאב מש� אחורני

המטופל מנסה , כאשר המטפל מנסה לברר באיזה גיל התרחש האירוע. טלק על הפי� המדמ�

הוא . גיל מאוחר יחסיתוכי יש� בה עד , להערי� את גילו על פי גובהו אז ונזכר כי עדיי� יש� בעריסה

 מספר ג� שמצ' אצבע עד גיל מאוחר ושאמו מרבה להזכיר זאת ולהקניט אותו בטענה שהיה מוצ'

הוא נזכר כי למעשה הזכרו� הראשו� שלו הוא , בהקשר זה. אילו אפשרה זאת'  עד לקולגאותה

מונע זאת מהלילה בו התעורר וניסה להכניס את אצבעו לפיו א� גילה כי היא חבושה באופ� ש

למרות שהניח כי , הוא מתאר כי פחד ללכת לבית הספר ביו� הראשו� ללימודי�, בהמש�. ממנו

  . מספר כי אינו זוכר בבהירות את המאורעות בבית הספר היסודי. אחיו הבכור ישגיח עליו

המטפל מזכיר למטופל כי בתחילת השיחה עלו חומרי� חשובי� מאד אודות זיכרונות ילדות שלו 

העדפה זו ייתכ� כי . נוודניכבר מבית הספר ש את השיחה לזכרונות נווטשו� מה הוא מעדי" לא� מ

השפעות של יחסי� מוקדמי� ע� אמו ואביו ובביחסיו , ממגע בזכרונות אלורצו� להימנע נובעת מ

זה מתו� הבנה כי זוהי נגיעה במשולש מטפל מנסה להיצמד למוקד ה. אלו ע� הוריו על חייו

  .הקונפליקט

 נעשה ,כ�כמו . לחיוב ולשלילה, ע� אמושל המטופל לקראת סו" הפגישה דנו השניי� ביחסיו 

 .ברי המי� של הא� התעוררה רק כאשר האב נעדר מהביתיניסיו�  להסביר מדוע הפנטזיה על א



, ו לבי� יחס דומה שלו לנשי� בחייו לאמה ניסיו� לקשר בי� היחס העוי� של המטופלהמטפל עוש

� הנקת הא� את אחותו והמשמעויות זיכרו: יא למוקד משולש נוס" של המטופלולבסו" מב

  .עשויות לעלות מכ�ה

  

  תקציר הפגישה התשיעית

המטופל מזכיר כי בפגישה הקודמת דיברו על משיכתו לנשי� גדולות חזה למרות נישואיו לנשי� 

כאשר , ראשונה ה מערכת יחסי� בלתי מספקת מבחינה מינית ע� אשתומתאר הוא. קטנות חזה

החל המטופל לחזר , בתקופה זו. המשיכה ירדה בצורה דרמטית לאחר הולדת תינוק� הראשו�

כאשר הוא אינו חווה כל רגש חרטה או אשמה כלפי , רומ�ניהל איתה אישה גדולת חזה אחר 

  . אותו הוא מתאר כילדי ונחות ממנו, בעלה

המטופל חש עלה את ההשערה כי המטפל תוהה מה מש� את המטופל באותה אישה נשואה ומ

המטופל מתאר את התהלי� הממוש� בו . א� המטופל מכחיש רגש זה, כלפיה וכלפי בעלהעוינות 

  . עזב את אשתו וניסה לגרו� למאהבת לעזוב את בעלה ולחיות איתו

עזב את אשתו קטנת החזה עבור אישה : המטפל משק" את המשולשי� שנוצרו בחייו של המטופל

שהיא ) 'גברת ל(א� לבסו" נישא בשנית לאישה קטנת חזה בה הוא בוגד ע� חברתה , לע� חזה גדו

והאחות ,  הא��המטפל מקשר דפוס זה לנשי� הראשונות בחייו של המטופל. בעלת שדיי� גדולי�

בקשר בי� המשולשי�  המטפל ממקד את השיחה .בה היה צופה בסתר כאשר היתה מתפשטת

  .� מערכות היחסי� המוקדמות שלובחייו הבוגרי� של המטופל לבי

 בילדותו הייתה שמנה וכשבגר :טופל לא ראה באמו אישה אטרקטיבית כי המהתגלה, בהמש�

ניסה באמצעות מיקוד זה . והא� רזתה איבד בה עניי� והחל מעביר את רגשותיו אל נשי� אחרות

. ג� בבגרותיו חיהמנהל את הזהה תשומת ליבו של המטופל לדפוס ההתנהגות המטפל לחדד את 

שהוא , האובססיבית כמעט, שלמרות החשיבות הרבההעובדה  נעשה ניסיו� לעמת אותו ע� ,בנוס"

  .הוא מעול� לא העז להיכנס למחויבות אמיתית ע� אישה בעלת חזה גדול �מייחס לחזה גדול

� המתגלי� ביחסי המטפלעברה היחסי המקד את הפגישה בבשלב הבא נעשה ניסיו� של המטפל ל

לא העיר למטפל על כ� שאיחר הוא עושה זאת באמצעות עימות המטופל ע� העובדה ש. ופלמט

. אותו" מצליח לשגע"אשתו מאחרת בכמה דקות זה ר שאכשבעוד , לשתי הפגישות האחרונות

 ואיחורו הוצדק באמצעות, י� כלפי המטופליכחיש בעיקשות כל רגשות שלילהמטופל ה

  . אינטלקטואליזציה

  

  :סיפנאוס' דר

סיכותרפיה קצרת מועד במלא למצוא בו ביטויי� של פהיה היה זה ראיו� מרתק מאחר ונית� 

 ונית� היה לראות כיצד הוא ,כח בחדר לאור� כל הפגישהצילו של התסבי� באדיפאלי נ: תפארתה

האספקטי� הדינאמיי� הלא . מנהל את חייו של המטופל לאור� כל הדר�ולובש ופושט צורה 

למ� ההתחלה . ורי� של התסבי� האדיפאלי שלו צצי� ועולי� וצובעי� את חייומודעי� והלא פת

 נאבק ומנסה לפתור את בעייתו הבסיסית ולבחור בי� שני אנשי� אות� נית� לראות כיצד המטופל

לאחר מכ� בי� נשי� , הבא לידי ביטוי ביחסי� בי� אביו לאמובתחילה מדובר במאבק . א אוהבהו

  .ר ומה� הוא נפרד א� ללא הועילחבשונות אליה� הוא מת

  

  



  : מלא�'דר

העברה רצינית של המטפל על היתה ש� עבודת . קציה בי� השניי�נטראתי בעוצמתה של האיינשב

המטופל עומת ע� חומרי� רבי� ותוצר רב נבע . מנת לעורר שינוי במטופל כה פאסיבי וציית�

                  .מהאינטראקציה

              

  :ר בראו�"ד

היה נית� לראות כי . ההעברה והשלכותיה, האינטנסיביות של השינוי הרגשיהתרשמתי מאד מ

יחסי  המבוכה הזו חזרה ב.המטופל מביא עמו מבוכה תהומית אשר התקיימה בחייו מאז ילדותו

אני חושב כי סגנו� הפרשנות הפאלי . פרש� מאד פאלי אשר מצאתי אותו כהעברה ע� המטפלה

  . י האב"ת של המטופל להתגלות מחדש עמעורר בחדר הטיפול תשוקות חבויו

ת לי מתאימה יהצגה זו נרא. דר� המעורבות המשולשת של המטופלהתסבי� האדיפאלי הוצג 

כל הצדדי� הללו הופיעו  .יותר מאחר והיא כוללת ג� את הצד החיובי וג� השלילי של התסבי�

: לדוגמא .על הצד האחרכא� ואנו יודעי� מתו� העבודה הדינמית כי לעיתי� כל צד נועד להג� 

וכ� למנוע את פעילות אדיפאלית חיובית או פנטזיות כאלו עשויות לשמש כהתנהגות הגנתית 

  .ההשתוקקות להורה ב� אותו המי�יית חוו

פנטזיה שלו כי אביו זאת בנית� היה לראות . אצל המטופל כמיהה לקשר מוכיר מצד האבזיהיתי 

כ� אני מפרש כי חרדת הסירוס .  אצבעותיו בזמ� השינההתעסקות ע� כמו ג� ב,נוגע באיבר מינו

  . ומאיד� מתקיימת שקיקה אל האב,שלו מתקשרת מחד לצד האדיפאלי החיובי הקשור לאמו

אלא יותר מעי� הבנה , את נושא השדיי� אני מפרש לאו דווקא כמשיכה ארוטית של המטופל

   . ראשונית כי באמצעות שדיי� כמו של אמו יוכל להתקרב לאביו

 וכי ,כי אי� זה הכרח עבורו להיות כנוענלו הראה למטופל באמצעות היחסי� הטיפוליי� ר דב"ד

מידע ו,  נושא השדיי� נשאר ללא מענה מלא,� זאתע. יש דרכי� נוספות ליצור קשר ע� דמות אב

  .נוס" עשוי לעזור להבי� את האובססיה שלו לעניי�

  

  :נלובר ד"ד

דיי� גדולי� אני סבור כי אנו זקוקי� ליותר מידע מהמטופל על  כלפי שביחס למשיכה ולסקרנות

. רור כי קיימת במטופל עוינות לא מבוטלת כלפי  נשי�ינית� לראות בב. מנת לענות על סוגיה זו

 ,כמו כ�. חשפנו לא מעט מיחסו לאמו וראינו כי יש בו עוינות על החיבור שלה אל אביו ולא אליו

 אשר נית� יהיה להבינ� אספקטי� רבי� של התסבי� האדיפאליהבנו כי מתקיימי� באישיותו 

  . המש� טיפוללעומק ב

קשה יותר לטפל בהיבטי� .  את התסבי� האדיפאלי ברמות שונותבמטופל שכזה נית� לזהות

א� היחסי� : נט כפולבשפה דינאמית מתקיי� כא� אלמ. � של התסבי� כאכזבה וכעסיהשלילי

א� א� היחסי� , תקיימת תחושת אש� בנוגע לאבמ ��יההטרוסקסואלי� הנ� חיובי

 אזי הבעיה הופכת �וולנטי� כפי שקורה למטופל הנוכחיההטרוסקסואלי� ע� הא� אמבי

  .  למורכבת יותר

  

  

  

  



 קריטריוני� פסיכודינאמיי� להערכת תוצאות הטיפול 

  :  תסיפנאוס לקריטריוני� להערכת התוצאה הטיפולי'  מביא דבנלו את סיכומו של דר,לסיכו�

  

  גי� או פסיכולוגיי�יולוגפיסשיפור לטובה בסימפטומי�  •

 שיפור ביחסי� בינאישיי� •

 עמ� היה המטופל בקונפליקטשיפור ביחסי� ע� אנשי�  •

 שינויי� בהערכה העצמית של המטופל •

 הוכחות להבנה עצמית  •

 הוכחות ללמידה חדשה כתוצאה מהטיפול •

 להוכחה ליכולת חדשה לפתרו� בעיות כתוצאה מהטיפו •

 הוכחה ליכולת יישו� של פתרו� בעיות לאחר סיו� הטיפול בחיי היו� יו� •

 הוכחה לביסוסה של גישה חדשה אצל המטופל לאחר סיו� הטיפול •

 י� פסיכודינאמיי� כתוצאה מהטיפולרגשות מסוימי� כלפי המטפל והוכחה לשינוי •

  

: שינויי� משמעותיי�הצביע סיפנאוס על מספר ', איש מערבל הבטו�'בהקשר לתיאור המקרה של 

שפיתח הטיפולית נית� לזהות דוגמאות יפות המעידות על גישה חדשה לאחר שבחנו את התמונה "

 , מראש לסיטואציותכי לפני הטיפול להכי� עצמו  המטופל סיפר. כפי שהוא עצמו העיד, המטופל

אובססיביות הוא סיפק הוכחה לכ� שדרכי ההתמודדות ה, כלומר. אי� הוא עושה זאת עודכיו� ו

 הוא ,לגבי חוויתו מהטיפול.  תחושת שיחרור רגשיעל המטופל דיווח, כמו כ�. שלו מהעבר נעלמו

 א� העשייה ,אמנ�,  תו� כדי הקשבה למטפל: הוא מרגיש שעשה את העבודה בעצמומצהיר כי

  .וההחלטה לזוז למקו� חדש ע� עצמו הנה שלו ושלו בלבד

נית� לשמוע , לתובנות מסוימות' נדח"'המטופל ה כי למרות שברגעי� מסוימי� בטיפול נדמ

רק 'נלו היה בהוא חוזר ואומר כי הוא החליט לעשות שינוי וכי ד. שהחוויה שלו שונה לחלוטי�

נדמה כי הוא השתחרר מהצור� להיות נשלט : ע� אביושל המטופל כ� ג� לגבי יחסיו . 'המדרי�

פיות אביו והוא חופשי לחיות את חייו על פי יל פי צ אי� לו עוד את הצור� לחיות את חייו ע�על ידו

  . רצונו שלו

  

  

  

  

  

  

   

  


