
מבוא לפסיכולוגיה 

יוני יושע  
פסיכותרפיסט 

מטפל בעזרת בעלי חיים 



מהי פסיכולוגיה? 

מדע לימודי ההתנהגות והתהליכים הנפשיים. שורשי הפסיכולוגיה ראשיתם אצל הפילוסופים ביוון העתיקה. פילוסופים 
כסוקרטס , אפלטון ואריסטו העלו שאלות כגון מהי מודעות? האם קיימת בחירה חופשית ? השאלות הללו מתמודדות עם 

אופי הנפש והתהליכים הנפשיים. שאלות פסיכולוגיות אחרות המתמודדות עם הגוף וההתנהגות (פסיכולוגיה ביולוגית) 
ראשיתן בהיפוקרטס "אבי הרפואה". 

 :(Nature-Nurture Debate) ויכוח תורשה-סביבה

ויכוח טבע-סביבה עוסק בשאלה האם היכולות האנושיות הן נרכשות או מולדות. 

 ▪ הגישה התורשתית (nature) טוענת כי לאדם יכולות מולדות. 

 ▪ הגישה הסביבתית (nurture) טוענת כי לסביבה יש השפעה קריטית כי האדם נולד "טאבולה ראסה" והידע 
נרכש דרך חוויות ואינטרקציות בעולם. אנחנו לא נולדים עם רעיונות ויכולות, המוח שלנו מלא ברעיונות שנוצרו דרך 

החושים שלנו. 

סוגיית גוף ונפש: 

 ▪ גישה דואליסטית – גוף ונפש שני דברים שונים (דה-קרט). 

 ▪ גישה מטריאליסטית – כל המצבים המנטאליים הם בעצם דפוסי פעילות במח. זוהי הפסיכולוגיה המודרנית.



סוגיית גוף ונפש: 

 ▪ גישה דואליסטית – גוף ונפש שני דברים שונים (דה-קרט). 

 ▪ גישה מטריאליסטית – כל המצבים המנטאליים הם בעצם דפוסי פעילות במח. 
זוהי הפסיכולוגיה המודרנית. 

שתי גישות התייחסות לפסיכולוגיה כמדע של החוויה המודעת: 

 ▪ סטרוקטורליזם– אנליזה של מבנים נפשיים. בהשפעת התפתחויות בכימיה 
ובפיזיקה שהצליחו לפרק מבנים מולקולרים לאטומים, פסיכולוגים ניסו לבודד מרכיבים 

נפשיים המרכיבים חוויות מורכבות דוגמת טעם הלימונדה (תפיסה) לתחושות כגון: מתוק, 
מר, קר. 

 ▪ פונקציונליזם– הדרך בה פועלת הנפש. מתרכז בחקירת הדרך בה פועלת הנפש 
כך שאורגניזם יוכל להסתגל לסביבתו ולתפקד בה. עניין זה נבע מפרסום תורת 

האבולוציה של דרווין. נטען כי התודעה התפתחה רק משום ששרתה מטרה מסוימת 
בהנחיית הפעולות של הפרט. הפונקציונליסטים טענו כי כי יש לבחון את ההתנהגות 

הממשית.

http://textologia.net/?p=13100
http://textologia.net/?p=13103


בשנת 1920 הוחלפו שתי הגישות בשלוש אסכולות חדשות: ביהביוריזם , גשטלט ופסיכואנליזה 

 ▪ ביהביוריזם (Behaviorism)– אחת מהגישות הכי משמעותיות בפסיכולוגיה. ייסד 
אותה ווטסון. הגישה הביהביוריסטית אומרת שההתנהגות זו תוצאה של התניה והסביבה 

 stimulus-response (sr) psychology .מעצבת את ההתנהגות ע"י חיזוק הרגלים מסוימים

 ▪ גשטלט (Gestalt Psychology)– פירוש המילה בגרמנית זה "תבנית" או "מבנה", 
כאשר הדבר שעומד בראש הגישה הזאת זה תפיסה. מה שאנחנו בעצם רואים מושפע מהרקע 
שבו הדבר מופיע. השלם שונה מסכום חלקיו מכיוון והוא תלוי ביחסים שבין החלקים. הגשטלט 
התעניין גם בתפיסת תנועה צבעים וגודל, יכולות למידה, זיכרון והתמודדות עם פתירת בעיות. 

זה היה הבסיס למחקר הנוכחי בפסיכולוגיה הקוגניטיבית. 

 ▪ פסיכואנליזה (Psychoanalysis)– היא גם תיאוריה של אישיות וגם שיטה של 
פסיכו-תרפיה, שהגה זיגמונד פרויד. במרכז התיאוריה של פרויד הקונספט של מושג ה"תת 
מודע". המחשבות, גישות, דחפים, שאיפות, מוטיבציות ורגשות שאנחנו לא מודעים אליהם. . 

פרויד השתמש בשיטה של " אסוציאציה חופשית" , כדרך ביטוי לתת מודע.



התפתחויות מאוחרות יותר בפסיכולוגיה של המאה ה 20 : 

הפסיכולוגיה עד מלחמת העולם השנייה נשלטה ע"י הביהביוריזם. לאחר 
המלחמה ובעקבות התפתחויות טכנולוגיות, שוכתבו נושאים רבים ל"מודלים 

של עיבוד מידע" ( התייחסות לאדם כאל מעבד מחשב). 

התפתחויות נוספות הושפעו מבלשנות– המבנים המנטליים הנדרשים ללימוד 
שפה. אלו, בשילוב עם נוירופסיכולוגיה, יצר גישה קוגניטיבית לפסיכולוגיה, וזו 

הורחבה לתחומים נוספים כולל הנעה, תפיסה אישיות ופסיכולוגיה חברתית.

http://textologia.net/?p=1740
http://textologia.net/?p=11824


פסיכולוגיה היא תחום במדעי החברה העוסק בחקר הנפש, התפיסה 
וההתנהגות, ומטרתו לחקור את התנהגות האדם (ובעלי החיים).  

הפסיכולוגיה מבקשת לטעון שהתנהגות איננה מתרחשת באופן מקרי, אלא 
מתוך מערכת של חוקים.  

הבנת חוקים אלו, מאפשרת לנו לגזור גם ניבוי מסוים לגבי העתיד. כל תחום 
בפסיכולוגיה עוסק בהיבטים אחרים של ההתנהגות, ומנסה להבין אותה 

מתוך מיקוד אחר.  

מקור השם ביוונית (Ψυχολογία): "פסיכה" (ψυχή) – נפש, 
ו"לוגוס" (λογία) – מדע.



ענפי מחקר 

•פסיכולוגיה התפתחותית - מתמקדת במחקר השינויים ההתנהגותיים והנפשיים מילדות לבגרות. פסיכולוג 
התפתחותי מטפל בבעיות התנהגותיות, חברתיות ונפשיות אצל ילדים ובמקביל מלווה את הורי הילד במהלך 

הטיפול. 

•פסיכולוגיה חברתית - עוסקת ביחסי הגומלין שבין הפרט וסביבתו, תוך התמקדות בפרט, (לעומת הסוציולוגיה 
אשר מתמקדת בסביבה החברתית). 

•פסיכולוגיה של האישיות - תחום החוקר את אישיות האדם, דרכי התנהגותו, ההבדלים הבין-אישיים והשפעת 
הסביבה על תכונותיו. 

•פסיכולוגיה קוגניטיבית - עוסקת בחקר תהליכים מנטליים בסיסיים, ביניהם תודעה, תפיסה, חשיבה, קשב, 
זיכרון אנושי, למידה וקבלת החלטות. 

•פסיכולוגיה רפואית - עוסקת ברמה התאורטית, הקלינית והמחקרית בסוגיית יחסי הגומלין בין גוף לנפש, ובאופן 
ספציפי יותר בקשרים שבין המשתנים הפיזיולוגיים לבין המשתנים הפסיכולוגיים והחברתיים, היכולים להשפיע על 

התפרצות תופעות ומחלות גופניות, דרכי ההתמודדות איתן ומניעתן. 

•נוירופסיכולוגיה - עוסקת בקשר בין תהליכים מנטליים שונים למבנה המוח ולהשפעות הכימיות על תפקודו, דבר 
הנעשה בעיקר על ידי בחינה מדעית של פגיעות ראש מסוגים שונים. 

•פסיכופיזיקה - עוסק ביחס ובקשר שבין הגירויים הפיזיים האובייקטיביים להם נחשף האדם, ובין התחושות 
הפסיכולוגיות הסובייקטיביות המתעוררות אצלו כתוצאה מהחשיפה לגירויים אלו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94


תחומי עיסוק 

•פסיכולוגיה קלינית - עוסקת בניתוח ופתרון בעיות נפשיות והפרעות התנהגות. 

•פסיכולוגיה חינוכית - עוסקת בחקר תהליכים חינוכיים מנקודת מבט של הפרט המתחנך או 
של הפרט במסגרת החינוכית. תחום זה מתמקד גם במערכת יחסי הגומלין בין הפרט ובית 

הספר. 

•פסיכולוגיה ארגונית ותעשייתית - עוסקת בדינמיקות ארגוניות הנובעות מהאינטרקציה בין 
החברים בארגון. חופפת במידה רבה עם פסיכולוגיה חברתית, אך מתמקדת ביישום. בין 
היתר עוסקת במוטיבציה, מנהיגות, עריכת בחינות מיון וקבלה לעבודה, ייעוץ למפעלים ויעול 

שיטת העבודה. 

•פסיכולוגיה שיקומית - מתמחה בטיפול באנשים שנפגעו ממחלות או תאונות, עיבוד אבל 
וטראומות אחרות. 

•פסיכולוגיה מחקרית - עוסקת בתהליכים הקושרים תהליכים נפשיים לתהליכים ביולוגיים 
(מדעי המוח), תהליכים חברתיים (פסיכולוגיה חברתית) ואחרים.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C


אסכולות 

•פסיכואנליזה - אסכולה תאורטית וטיפולית חשובה מיסודו של זיגמונד פרויד, שתחום העניין שלה הוא 
"תורת האישיות", כלומר - מבנה האישיות הכולל של האדם וההתפתחות התקינה והפתולוגית של מבנה 

זה. 

•פסיכולוגיה אינדיבידואלית - אסכולה מיסודו של אלפרד אדלר, המתייחסת לאינדיבידואל בצורה 
הוליסטית (אחדותית) ללא חלוקתו לרכיבים שונים של האישיות כפי שנעשה באסכולות אחרות. 

•פסיכולוגיה אנליטית - אסכולה מיסודו של קרל יונג המרחיבה את הפסיכואנליזה, והעושה שימוש 
נרחב במושגים מיתוסים וארכיטיפים ותת מודע קולקטיבי. 

•פסיכולוגיה התנהגותית (ביהביוריזם) - אסכולה העוסקת בתחומים שונים של התנהגות האדם מתוך 
הסתמכות על מדע ניתוח התנהגות. עוסקת גם בתחומים של ההתנהגויות על בסיס התניה רספונדנטית 
(רפלקסים, רגשות ותחושות) ובעיקר בהתנהגות אופרנטית - כל מגוון ההתנהגות המתפעלת של האדם, 

בכל הגילאים. 

•פסיכולוגיה הומניסטית - אסכולה העוסקת במימד האנושי של הפסיכולוגיה וההקשר שלו להתפתחות 
התאוריה הפסיכולוגית, אשר התפתחה כתגובה לביהביוריזם מצד אחד, ולפסיכואנליזה, מצד שני.



פסיכולוגיה התפתחותית 

 הפסיכולוגיה צמחה מעולם הפילוסופיה והביולוגיה והיא קיימת מראשית האנושות, אולם ניתן לשים את

 האצבע על הנקודה שבה הפסיכולוגיה הפכה למדע – הקמת המעבדה הניסויית הראשונה לחקר ההתנהגות

  .באניברסיטת לייפציג על ידי וילהלם וונדט 1879 בשנת

הפסיכולוגיה שואפת לאתר חוקיות בהתנהגות האנושית, ומתמקדת ב-5 מטרות:  

1. צפייה: התבוננות ובחינה של התנהגות. מדובר בצפייה 'נקייה' בלבד, ללא שיפוט והסקת מסקנות, אלא 

לצורך יצירת מסד נתונים כללי ראשוני שיאפשר הסקת מסקנות בשלב מאוחר יותר.  

2. תיאור: רישום של התנהגויות מסוימות תחת תנאים מסוימים. כלומר, בשלב זה נחפש לגלות האם קיימת 

חוקיות מסוימת בצירוף תנאים-התנהגות. גם בשלב זה לא מצביעים על סיבתיות, אלא רק על קיום קשר.  

3. הסבר: הנמקה הגיונית ועקבית של התנהגות ותהליכים קוגניטיביים.  

4. חיזוי: קביעה של התנהגות עתידית על סמך צפייה, תיאור והסבר. האם על סמך כל השלבים שעברנו עד 

כה, אנחנו יכולים לחזות את ההתנהגות שתתרחש תחת תנאים מסוימים גם בעתיד, ולא רק לנתח את 

ההתנהגות בעבר.  

5. שליטה:שינוי של התנהגות או תהליכים קוגניטיביים שלב זה מאפשר לנו להשתמש בידע שרכשנו 

בשלבים הקודמים, על מנת לשנות דפוסי התנהגות קבועים וקיימים. 



  מושגי יסוד

התפתחות: תהליך של שינוי, גדילה או צמיחה ממשהו פשוט למשהו מורכב יותר. השינוי הוא תוצאה 

משולבת של גורמים חיצוניים סביבתיים, וגורמים פנימיים מולדים.  

פסיכולוגיה התפתחותית: המחקר של שינוי התנהגות לאורך החיים. המיקוד המסורתי הוא בגילאים 

הצעירים, בעיקר הילדות המוקדמת וגיל ההתבגרות. כיום מסתכלים בראייה יותר רחבה על צמיחה לאורך כל 

החיים, למרות שעדיין ברור שהצמיחה היא מואצת ואינטנסיבית הרבה יותר בגילאים הצעירים.  

מיומנויות ייחודיות לתינוק אנושי  

1. ללכת זקוף על שתי רגליים: להתרחקות מהקרקע מספר השלכות על ההתנהגות האנושית (לדוגמא, 

הסתמכות על חוש הראייה יותר מעל חוש הריח בצורה מודעת).  

2. ללמוד שפה: אמנם לא ייחודי לאדם, אולם מבחינת המורכבות ורמת השימוש אין השתוות ליכולתו של 

האדם להשתמש בשפה.  

3. לדעת להפעיל חפצים: לא ייחודי לאדם גם כן, אולם האדם שכלל אותו כקהילה בצורה מעמיקה יותר מכל 

יצור חי אחר.  



 4.להכיר את הזולת: מאפיין חברתי, מופיע גם אצל בעלי חיים אולם לא
 בצורה משמעותית כמו אצל בני האדם. קיימת העדפה לצליל אנושי על פני כל

 צליל אחר, קיימת יכולת לזהות קווי מתאר של פרצופים יותר משל עצמים
  .אחרים, ואף תהיה העדפה לצפות בקווי מתאר אלו

5. להבין כללים חברתיים: יכולת להבין במהירות נורמות התנהגות וכללי 
עשה ואל תעשה מסביבה מסוימת, על מנת להתקבל בה כחבר מן המניין ולא 
לזכות לפידבקים שליליים על התנהגויות לא רצויות באותה קבוצה. אלמנט זה 

ניכר בחשיבותו דווקא אצל ילדים שעקב בעיות שונות לוקים בו (תסמונות 
אוטיזם כאלו ואחרות), מה שגורם להם לקשיים משמעותיים בהשתלבות 

בחברה.  

6. להסתגל לחברה: ראה סעיף קודם. 



  תקופות התפתחותיות

1. קדם לידה: דברים שמתרחשים בתקופת העוברות יכולים להשפיע על ההתפתחות 
והפוטנציאל ההתפתחותי שלו בהמשך, לדוגמא כתוצאה מחשיפה לעישון ואלכוהול 

במהלך ההריון שעלולה לגרום לפגיעה במערכת העצבים של התינוק.  

2. ינקות(Infancy): 0-12חודשים.  

3. גילהרך(Toddlerhood): 12-30חודשים.  

4. גיל הגן (Preschool):  2.5-5 שנים: גיל הגן.  

5. ילדות(Childhood): 6-12שנים.  

6. התבגרות(Adolescence): 12-18שנים.  

כמובן שמדובר בשלבים כלליים בלבד. ישנו ערבוב בין שלבים שונים, וכיום בחברת השפע 
המודרנית המערבית קיימת הקדמה של שלבים רבים שמופיעם מוקדם יותר מבחינה 

כרונולוגית, כולל כל המאפיינים הפיזיולוגיים והחברתיים הנלווים. 



  ההקשרים של ההתפתחות :

  ההקשר הביולוגי

1. תכונות מולדות: תכונות מסוימות המשותפות לכל היונקים בעולם, ותכונות מסוימות האופייניות לבני אדם 

בלבד: א. רפלקס יניקה ורפלקסים דומים אחרים. ב. חיפוש אחר גירוי חברתי ויצירת קשר עם מטפלים. ג. 

הבחנה והקשבה לדיבור אנושי. ד. לוחות זמנים בהתפתחות ותקופות קריטיות. ה. סקרנות ויכולת למידה.  

2. מאפיינים גנטיים אישיים: לכל ילד יש מטען גנטי שונה. הבדלים בינאישיים אלו חיוניים להישרדות המין, 

שכן הם מאפשרים הסתגלות בתנאי סביבה משתנים. בניסוי שנערך על ריחות מועדפים, נתגלה שככל 

שהמטען הגנטי של אישה מסוימת היה שונה יותר מהמטען הגנטי של הגבר המריח, הוא נמשך אליה יותר, 

כיצר הישרדותי ששואף לגוון את הגנום. א. לקות ביולוגית משפיעה על פוטנציאל ההתפתחות של הילד. ב. 

משכל רמת חברתיות, רמת פעילות, זהירות – משפיעים כולם על התפתחות הילד באופן ישיר ובאופן עקיף 

באמצעות תגובות הסביבה אליהם.  

 3.פעילות גומלין בין הגנים לסביבה: מאפיינים ביולוגיים אשר אינם נובעים רק מהירושה
 הגנטית, אלא מהשפעות של הסביבה: א. בריאותה של האם בזמן ההריון. ב. חשיפה

 לרעלים (ברחם או לאחר הלידה). ג. תזונה (של האם בהריון או של התינוק לאחר הלידה).
 ד. מחלות (כנ"ל)



 הסביבה הקרובה של הילד – ההקשר
  המשפחתי

בשנים הראשונות, ואולי גם בכלל, המעגל המשפחתי משפיע על התפתחות הילד בצורה מדהימה. ההסתכלות על המשפחה 

היא כעל מערכת בעלת מספר מאפיינים:  

1. האם אינה מטפלת יחידה, ולכן מתייחסים גם ליחסים עם שאר בני המשפחה.  

2. ההשפעות הן דו-כיווניות. כלומר, לא רק ההורים משפיעים על הילד, אלא גם הילד משפיע על ההורים, באינטראקציה 

מתמשכת ומעגלית. 

3. קשר אחד משפיע על הקשרים האחרים. הקשר עם ילד אחד משפיע בהכרח על הקשרים עם הילדים האחרים. לדוגמא, 

ילד עם הפרעות קשב וריכוז שזוכה לתשומת לב רבה של ההורים, לרוב תיווצר פגיעה בילדים האחרים.  

4. אבות מטפלים ונקשרים בגיל הינקות והגיל הרך. בניגוד לדעה המקובלת, הקשר בין התינוק לאם לא מותנה רק בגורמים 

ביולוגיים, אלא בעצם האינטראקציה בין ההורים לבין התינוק.  

5. מערכת דינאמית הנתונה לשינוי ולהמשכיות.  

6. אחים ואחיות: אחים גדולים שנוטים להיות מודלים, יכולים להשפיע גם לחיוב וגם לשלילה. יש מקרים שהאחים הגדולים 

מתיילדים, ולעומת זאת מקרים שבהם האחים הקטנים מתנהגים כבוגרים מגילם מתוך שאיפה להידמות לאחיהם הגדולים.  

7. סדר הלידה: הבדלים שיטתיים בהתאם לסדר הילדים שנולדו. ילדים גדולים לרוב ישתמשו בטכניקות של התנהגות חיובית 

כדי למשוך את תשומת ליבם של ההורים, לעומת האחים הקטנים שימשכו את תשומת לב ההורים על ידי התנהגות שלילית. 



 הסביבה הקרובה – הקשרים קרובים מחוץ
  למשפחה

1. הסביבה החינוכית: מסגרת מאוד חשובה עבור הילד, החל מהפעוטון ואילך. 
אחד הדברים החשובים בבחירת סביבה חינוכית לילד היא לבדוק את תגובת 

הסביבה לילד (ולהיפך) כשהוא במצב של מצוקה.  

2. קבוצת השווים: הקבוצה שאוכפת את החוקים בפועל. אפשר להקנות לילד 
ערכים, חוקים וכללים, אבל בסופו של דבר, לרוב הוא ינהג לפי השפעת 

הגורמים בסביבה החברתית שלו. השפעת קבוצה זו הולכת וגדלה עם הגיל.  

בשונה ממערכת היחסים מול ההורים, מערכת יחסים זאת היא בבסיסה 
סימטרית, ומכאן קבוצת 'השווים'.  

3. השכונה: השפעת הסביבה שבה אנו חיים. מחקרים מראים שגדילה בסביבה 
טובה, ללא קשר לרמת ההכנסה של ההורים, תורמת לרוב להתפתחות הילד. 



  הקשר חברתי כלכלי

שינויים במבנה החברתי בעקבות גורמים חברתיים וכלכליים:  

1. תעסוקת האם:האם היא נשארת בבית עם הילד או יוצאת לעבוד ויש מטפלת?גורם זה משפיע בעיקר 

ביחס לשביעות הרצון של האם – אם היא נשארת בבית ומטפלת בילד אולם היא מתוסכלת מכך, ככל הנראה 

שעדיף כבר לבחור במטפלת. בצורה דומה משפיע גם יחס בן הזוג לבחירת האם.  

2. גירושין: כיום התפיסה הרווחת שהקושי עם הגירושין הוא לא עם החיים עצמם במפוצל בין שני בתים ושני 

הורים, אלא עצם הסכסוך בין שני בני הזוג. לכן בסוגיה זו משמעות גדולה לגישה שבה נוקטים ההורים 

בגירושין, והשאלה האם הם שמים את הילד במרכז או מנהלים את הגירושין דרכו ועל חשבונו.  

3. חד הורות: אמהות צעירות שלא נשואות, או לאחר גירושין.  

4. משפחות לא שגרתיות:חיבור בין משפחות שבני הזוג נישאים בפעם השניה ומביאים עימם את הילדים 

מהנישואין הקודמים. מעמד חברתי, עוני, לחצים ביחס למשפחה ואו משפחות מאותו המין  

קיימים הבדלים בין סגנונות ההורים במעמדות סוציו אקונומיים שונים. לרוב במשפחות קשות יום יש נטייה 

לענישה חמורה ונוקשה יותר. לעומת זאת, במעמד הביניים יש יותר נטייה לשוחח עם הילדים, להסביר ולדון 

בעבירות המשמעת.  



  הקשר תרבותי

 אנו חיים בחברות שבהן מקנים לנו כחלק מהתרבות כללים, ערכים וחוקים
 מסוימים. יש שיגידו שמוסר הוא אבסולוטי, ויש שיטענו שמוסר הוא תלוי תרבות.
 אולם, בתרבויות שונות קיימים ערכים שנחשבים לרצויים, בעוד שבתרבות אחרת

  .הם יהיו אסורים

אנתרופולוגים מאמינים שהבדלים אלו הם בדרך כלל הסתגלותיים, ומכינים את 
הילדים טוב יותר לתפקוד הנדרש בחברה המסוימת.  

בתוך החברה קיימות גם תתי תרבויות, שמתנהלות בצורה שונה מהמגזר הכללי, 
ולעתים הן אף מתנגשות עם המגזר הכללי.  

לרוב יתרחשו שינויים תרבותיים לאט, אולם קיימים מקרים שעשויים להאיץ שינויים 
חברתיים מסוימת, לדוגמא חקיקה בנושא, כדוגמת החקיקה בנושא הילודה בסין.  



  סביבה מול תורשה

שאלה קלאסית בהיסטוריה של הפסיכולוגיה, כשבמקור ניסו לשייך כל גורם (צבע עיניים, גובה, שפה 
מדוברת וכו') ולסווגו כמושפע מהסביבה או מהתורשה. כיום יודעים שאין תשובה פשוטה לשאלה, אלא 

שילוב בין שני הגורמים, כאשר האינטראקציה היא שמשפיעה על הגורמים השונים.  

סביבה מול תורשה – שיטות מחקר  

המחקר האידיאלי בתחום זה הוא מחקר שבו ייבדקו תאומים זהים (ולכן המטען הגנטי שלהם הוא 
זהה) שמופרדים לסביבות שונות (לדוגמא במקרה של אימוץ על ידי שתי משפחות ממעמד 

סוציו-אקונומי שונה). אולם, לרוב מבחינה אתית לא ניתן לבצע אותו ולכן נוקטים בגישות מחקר אחרות:  

1. מחקרים במשפחה: בדיקה של תדירות התרחשות מסוימת בעץ המשפחתי. שיטת מחקר זו היא 
אינה אידיאלית, אולם היא יכולה להצביע על מגמות תורשתיות.  

2. מחקרי תאומים: משווים בין נקודות דמיון בנוגע לתכונות מסוימות בין תאומים זהים לנקודות דמיון 
בנוגע לאותן תכונות בין תאומים לא זהים או אחים.  

3. מחקרי אימוץ:בודקים נקודות דמיון בין הילד למשפחתו המאמצת(שאליה הוא דומה מבחינת גורמים 
סביבתיים), לעומת נקודות דמיון בין הילד למשפחתו הביולוגית (שאליה הוא דומה מבחינה גנטית). 



פסיכולוגיה התפתחותית
פסיכולוגיה התפתחותית היא המחקר של שינוי האדם לאורך החיים. היא 
עוסקת בהתנהגויות האופייניות לכל גיל מיום התהוות האדם ועד ליום מותו 

תחום זה של הפסיכולוגיה עוסק במגוון נושאים העוסקים בהתפתחות או 
בשינוי ובהם: התפתחות גופנית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות חברתית, 

התפתחות רגשית, התפתחות מוסרית, יכולת פתרון בעיות, רכישת שפה, 
הבנה מושגית, הבנה מוסרית וגיבוש הזהות. 

פסיכולוג התפתחותי מטפל בבעיות התנהגותיות, בעיות חברתיות ונפשיות 
אצל ילדים. לדוגמה - בעיות הנובעות מהפרעה נוירו-התפתחותית. במקביל 

הפסיכולוג ההתפתחותי מלווה גם את הורי הילד במהלך הטיפול.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%A9%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA


תיאוריות התפתחותיות שונות של התפתחות ילדים 

ישנם זרמים שונים בתיאוריות ההתפתחותיות, ביניהם תיאוריות פסיכואנליטית שתוהות על טבעה של האישיות, 
תיאוריות קוגניטיביות, תיאוריות חברתיות ותיאוריות למידה. 

רוב התיאוריות משתמשות בתיאור ההתפתחות בשלבים, למרות שלא כולן טוענות כי התפתחות זו היא בהכרח 
ליניארית. משמעות הדבר היא כי האדם לא בהכרח יטפס בשלבים לפי הסדר, אלא כי עשויים להיווצר דילוגים או חזרה 

לאחור.כמו כן, התיאוריות שונות בדגש שהן נותנות לסביבה בה גדל הילד לעומת המזג איתו הוא נולד, דיון העוסק 
 .(Nature Vs. Nurture) בתורשה מול סביבה

התיאוריות הפסיכואנליטיות מתייחסות לשלבי התפתחות האישיות. פרויד, הראשון שיצר תיאוריית שלבים, טען כי 
אישיות האדם מתפתחת במלואה עד גיל שש לערך, וכי כל מה שאנו עושים לאחר מכן הוא בעצם חזרה על דפוסים 

שנרכשו בגיל זה. 

הוא קורא לשלבים "השלב האוראלי, האנאלי והפאלי" לפי האזור שמענג את הילד באותו השלב, בהתאמה. מודל זה של 
התפתחות נקרא בפיו "המודל הפסיכו-סקסואלי" משום שהמניע להתפתחות האישיות הוא לדעתו הדחפים המיניים. 

ממשיכיו לא בהכרח הסכימו איתו, ואכן אריק אריקסון יצר תיאוריית שלבים משלו אשר שמה את הדגש לא על המיניות 
אלא על החברתיות. התיאוריה שלו היא "פסיכו-סוציאלית", ולכן היא כוללת את כל שלבי החיים - מהינקות עד הזקנה. 

השלבים הראשונים דומים לשלבים אותם תאר פרויד, אך בניגוד אליו אריקסון טוען שמשמעותם נובעת מהדמויות 
המשמעותיות הקיימות באותו שלב. 

פיאז'ה, תיאורטיקן שוויצרי, שם את הדגש דווקא על ההתפתחות הקוגניטיבית, במטרה להסביר כיצד ילדים לומדים. 
לטענתו ההתפתחות הקוגניטיבית נערכת בשלבים, מתחילה בהבנת מושגים קונקרטיים גרידא כשלאט לאט מתפתחת 

יכולת הילד להפשטה. 

לעומתו, בנדורה שם את הדגש על הלמידה חברתית באמצעות התנהגויות של חיקוי מבוגרים וילדים אחרים, חיזוקים 
חיוביים ושליליים של התנהגות, ואלמנטים נוספים המלמדים את הילד כיצד רצוי ולא רצוי לנהוג בעולמו.

http://www.voices.org.il/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8


 Freud Sigmund - פרויד זיגמונד

"פליטת פה פרוידיאנית", "זה התת-מודע שלך מדבר", "מה המשמעות של החלום שלי?", 
"תפסיק להדחיק ותתחיל לדבר":  

קשה לדמיין את החיים שלנו ללא הביטויים הרבים שהכניסה התיאוריה הפרוידיאנית לחיינו.  

הטיפול הפסיכואנליטי שהגה זיגמונד פרויד בסוף המאה ה-19 היווה את הבסיס לכל 
הטיפולים הפסיכולוגיים של ימינו, גם אם רבים מהם שונו לאין הכר. 



רקע
זיגמונד פרויד (1856-1939) נולד בצ'כוסלובקיה למשפחה יהודית חילונית וענייה למדי.  

הוא בילה את מרבית ילדותו בווינה, עם ששת אחיו ואחיותיו.  

על שנים אלו אמר, בבגרותו, "ואז באו שנים ארוכות וקשות... אין בהן דבר שראוי 

לזכרו".  

פרויד היה תלמיד מוכשר ושאפתן, נחשב לבן המועדף והחל בלימודי רפואה בגיל 18.  

פרויד התחיל את עבודתו כרופא בווינה אך לאחר שזכה במלגת לימודים והתנסה 

בעבודה עם אחד הנוירולוגים הידועים של התקופה, שארקו, החל לעסוק ברפואה 

פסיכיאטרית ובהיפנוזה.  

במקביל לנישואיו ולהולדת חמשת ילדיו, החל פרויד לפתח את רעיונותיו בתחום 

ההיסטריה, החרדה, הפיתוי הילדי והחלימה. בהמשך, פיתח את יסודות  הטיפול 

הפסיכואנליטי. 



פרויד נודע בחוסר סובלנותו לדעות המנוגדות לדעותיו, אך הוא עצמו הרבה 
לשנות ולתקן אלמנטים שגויים או בלתי מדויקים שזיהה בעבודתו.  

פרויד זכה להכרה רבה על עבודתו בתחום הפסיכיאטריה, אך כתביו זכו 
לגינוי ונשרפו בפומבי בתקופת השלטון הנאצי. 

בגיל 67 חלה פרויד בסרטן אך המשיך לטפל ולפרסם את כתביו.  

את מרבית חייו בילה פרויד בוינה, אך שנה טרם מותו נאלץ לברוח מהנאצים 
והשתקע עם אישתו וביתו הצעירה, אנה פרויד, באנגליה.  

ב-1939 שב הסרטן לתקוף את פרויד. מאחר ולא ניתן היה לנתחו, בחר 
פרויד לסיים את חייו וביקש מרופאו להזריק לו כמות קטלנית של מורפיום. 

הוא נפטר בגיל 83.



קווים מנחים לעבודתו של פרויד 

עבודתו התיאורטית של פרויד רחבה ומקיפה תחומי חיים רבים, החל 
מהתפתחותו הנפשית של הפרט וכלה באלמנטים תרבותיים כדת ואומנות. 

יחד עם זאת, עמדו בבסיס עבודתו של פרויד מספר הנחות יסוד אשר היוו את 
הבסיס לעבודתו הנרחבת: 

*דטרמיניזם פסיכולוגי: מקורה של כל התנהגות היא בחיי הנפש, ולכן ניתן 
להסביר ולמצוא סיבה נפשית לכל התנהגות אנושית. 

*העבר משפיע על ההווה: חוויות, זיכרונות ורגשות מתקופת הילדות 
מעצבים את האישיות הבוגרת ומשפיעים על התנהגות ורגשות בהווה. 

נפש האדם נתונה ללחצים מצד גורמים חיצוניים (דרישות המציאות) ופנימיים 
(מבנים נפשיים שונים), ביניהם היא מנסה לאזן.



*קשר בין גוף לנפש: הגוף והנפש קשורים זה בזה, כאשר תפקידה של 
הנפש הוא ויסות ובקרה על הדחפים היצריים שמקורם בגוף.  

בהתאם, מתחים נפשיים מתבטאים פעמים רבות בסימפטומים פיסיים 
הניתנים לריפוי רק על-ידי נטרול מקורם הנפשי.  

פרויד יצא מהנחה כי נפש האדם מופעלת על-ידי כוחות פנימיים בלתי 
מודעים, אשר סובבים, ברובם, סביב דחפי מין ותוקפנות.  

האלמנטים הנפשיים הבלתי מודעים משפיעים על התנהגותו של כל אדם, אך 
במקרים מסוימים עשויים להביא לסימפטומים פתולוגיים.  

החיפוש אחר דרך להסרת סימפטומים פתולוגיים הביא את פרויד לניסוח 
מספר רעיונות הנוגעים למבנה הנפשוהכוחות המפעילים אותה.



בריאות ופתולוגיה על פי פרויד 

אצל האדם הבריא והן אצל האדם הסובל מסימפטומים פתולוגיים פועלים מנגנונים 
נפשיים דומים: האגו מנסה לפשר בין דרישות המציאות, תביעות האיד (דחפים 

ופנטזיות) וצווי הסופר אגו (ערכי מוסר ומצפון). כחלק מפעולתו, עושה האגו שימוש 
במנגנוני הגנה אשר נועדו להסוות דחפים אשר אינם ניתנים למימוש ומעוררים חרדה. 

סימפטומים פתולוגיים נוצרים כאשר האגו אינו מסוגל למלא את תפקידו כראוי 
ולהתמודד עם התביעות השונות המוצגות לו ועם החרדה שהן מעוררות. פרויד זיהה 

מספר סוגי פתולוגיות אשר נבדלו זו מזו בחומרתן, נסיבות היווצרותן והמנגנונים 
הנפשיים המעורבים בהן: 

*נוירוזה (Neurosis): נוירוזה נוצרת כאשר האגו אינו מצליח להתמודד עם 
הקונפליקט הנפשי הנובע מתביעות האיד והסופר אגו. האדם הנוירוטי סובל 

מסימפטומים פתולוגיים המייצגים דחף (שמקורו באיד) אשר אינו מסופק אך גם אינו 
מודחק בצורה טובה דיה. 



דוגמא לנוירוזה הנובעת מהתמודדות לקויה עם דחפי האיד ניתן לראות 
בהתמודדות כושלת עם דחף מיני אסור:  

דחף מיני מתעורר ומעורר חרדה אשר תודחק אצל האדם הבריא. לעומת זאת, 
אצל הנוירוטי תיכשל ההדחקה והדחף יתבטא, למשל, בפוביה מחיות אשר 

מסמלות באופן בלתי מודע את מושא התשוקה המינית.  

נוירוזות אחרות עשויות לנבוע מסופר אגו נוקשה מדי: דרישות האני העליון 
מחמירות עד כדי כך שדחפים "לא ראויים" (כדחפי מין ותוקפנות) הופכים בלתי 

נסבלים ולכן מתבטאים בסימפטומים כפייתיים.  

לדוגמא, אדם אשר הסופר אגו שלו אינו מוכן להכיר בקיומם של דחפים מיניים 
עשוי להשתמש במנגנון של ביטול ולהזדקק לרחיצת ידיים כפייתית המסמלת 

טיהור מהדחף המיני.    



טיפול על פי פרויד 

פרויד דימה את עבודתו האנליטית לעבודת ארכיאולוגיה בה מסירים שכבה אחר 
שכבה בכדי להגיע לממצאים החבויים בבטן האדמה, או בנפש האדם.  

לטענתו, סימפטומים פתולוגיים נובעים מקיומם של קונפליקטים נפשיים בלתי 
מודעים.  

ריפוי יתאפשר, לדעתו, רק במידה וקונפליקטים אלו יעלו למודעות המטופל.   

מיקד פרויד את עבודתו האנליטית בחקירה נפשית האמורה לאפשר גישה 
לזיכרונות, חוויות, רגשות ומשאלות מודחקים אשר אינם נגישים לחוויה המודעת 

אך מייצרים מצוקה וסימפטומים פתולוגיים.  

פרויד עיצב מסגרת טיפולית ((Setting אשר נועדה לאפשר את התנאים 
האופטימליים לחקירה הנפשית. 



הוא האמין כי על המטפל לשמור על אובייקטיביות מדעית ועל עמדה 
נייטרלית ומרוחקת, אשר לא "ילכלכו" את החקירה הנפשית.  

הקפיד פרויד לשבת מאחורי מטופליו באופן בו לא יראו את פניו ולשמור על 
דיסקרטיות מוחלטת בנוגע לפרטיו האישיים.  

בהמשך הוא גילה כי מסגרת זו אף מגבירה את השימוש בהשלכה, העברה 
ופנטזיות על המטפל, אשר משרתים את החקירה הנפשית.    

בתחילת עבודתו השתמש זיגמונד פרויד בהיפנוזה, אך בהמשך פיתח  מספר 
טכניקות יעילות יותר לסלילת הדרך אל חלקים בלתי מודעים בנפשו של 

המטופל, כשימוש בפירוש חלומות, אסוציאציות חופשיות והעברה.



מבוא: התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד 

התיאוריה הפסיכואנליטית צמחה על רקע תקופה ומקום מסוימים, עידן 
שהתאפיין: 

•בחשיבה ביקורתית- העזה להשתחרר מנהגים ומדעות קדומות, ובעיקר 
הנחות יסוד של אמונות ותיאוריות קיימות. 

•בשכלתנות- הדגישה את החשיבה ההגיונית כדרך היחידה האפשרית לחקר 
האמת. 

•בהתפתחויות מדעיות נרחבות- התפתחויות במדעי הטבע (דרווין) 
ובפסיכולוגיה.



מקורות השפעה עיקריים 

1.השפעת התיאוריה האבולוציונית של דרווין- נשמרות תכונות החשובות 
להישרדות. רציפות בין הקוף לאדם, הנורמלי לפתולוגי, בין מודע ללא מודע. 

מיצור חייתי, דחפי וקמאי ועד לבן תרבות, מחונך, ערכי וקשור לסביבתו 
החברתית. 

2.השפעת העולם המדעי בווינה, במאה ה-19: "העז לדעת!"- תפיסה 
מכניסטית. חשיבות המדע- הפיזיקה, הכימיה והאנטומיה. 

3.השפעת התנועה הרומנטית- הסובייקטיביות של הפרט (לכל אחד יש את 
הדברים האישיים שלו).



פרויד אימץ את הגישה המכניסטית, שלפיה קיימת בחיי הנפש חוקיות הדומה 
לחוקיות ביולוגית. 

•גישה מכניסטית- האורגניזם האנושי אינו אלא מכונה מורכבת מאד, והנפש 
והמחשבה הן תנועות מסוימות של החומר. 

•גישה וויטליסטית- אין בתנועות החומר כדי להסביר את כוח הנשמה, שהוא 
המניע את האורגניזם האנושי, ולפיכך אין השיטה הניסויית מתאימה לחקר 

האדם. 

התיאוריה של פרויד ניפצה את המיתוס שלפיו הנפש הנעלה היא המייחדת את 
האדם מן החיה, וגרסה כי יצרים וכוחות חייתיים הם המקור לפעילותה. 

 במקביל לדרווין, פרויד הציג את ההתפתחות הפסיכולוגית של האדם מיצור 
פרימיטיבי, שכולו יצר, ועד לבן התרבות, בעל העולם הרוחני וקשרי הגומלין עם 

הסביבה (פרויד הוא דרוויניסט, מכניסט ובעל חשיבה ביקורתית).



תרומת התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד 

•פרדיגמה חדשה לחשיבה על טבע האדם- הלא מודע. 

•מתודולוגיה חדשה להגיע אל הלא מודע- אסוציאציות חופשיות. 

•שיטת טיפול חדשה לפציינטים הנוירוטיים ואח"כ לשאר האנשים הסובלים 
ממצוקה נפשית- פסיכואנליזה. 

הפסיכואנליזה 

הפסיכואנליזה כוללת תורה פסיכולוגית, שיטת טיפול ומתודולוגיה של מחקר. 
הפסיכואנליזה היא תיאוריה של נפש האדם. הנפש מובחנת מהגוף אך 

נמצאת ביחסי גומלין אתו.



הנחות היסוד 

1.נפש האדם- אינה תיאוריה של מחלות נפש, אלא של נפש האדם. הנפש, 
של אנשים בריאים וחולים, מתאפיינת באותם מבנים ובאותם תהליכים. 

2.מנגנונים- לכל אדם יש מנגנון נפשי המובחן מהמנגנון הפיזיולוגי שלו, אך 

נובע ממנו, ושני המנגנונים נמצאים בקשרי גומלין. 

3.תודעה- החיים הנפשיים מתנהלים בשלוש רמות של תודעה בעת ובעונה 

אחת. עיקר חיי הנפש מצויים ברמת הלא מודע. 

4.דטרמיניזם פסיכולוגי- לכל חוויה, רגש או התנהגות אנושית יש סיבה 

ומשמעות (לעתים הסיבה חבויה). דטרמיניזם- תפיסה שלפיה כל האירועים 
הם תוצר של גורמים סיבתיים ספציפיים.



5.יציבות והסתגלות- נפש האדם חותרת ליציבות, והסתגלות היא הכוח המניע אותה בניסיונה 
להגיע לאיזון פנימי. על הנפש להגיע לאיזון בין לחצים חיצוניים-סביבתיים ובין לחצים פנימיים 

(דחפים ויצרים). 

6.קונפליקט- הקונפליקט הכרחי והוא חלק חשוב ובלתי נפרד מאישיות האדם. ניסיון מתמיד להגיע 
לפשרה בין הכוחות המנוגדים ע"י מבנה האישיות שעוזר לו להתמודד.  

"לא מודע"- תכנים לא מודעים משפיעים על מחשבות, רגשות והתנהגות מודעת. הרבה 
מההתנהלות שלנו נובעת מדחפים שאיננו מודעים אליהם. לכל התנהגות לא ברורה יש צידוק פנימי. 

 • התפקודים הנפשיים של האדם נמצאים על פני רצף. 

 • במנגנון הנפשי קיימים מבנים אשר מתגלים בהתנהגותו של האדם. 

 • נפש האדם חותרת ליציבות, איזון שאיפה למקסימום הנאה תוך מינימום כאב. 

 • הקונפליקט הוא חלק מאישיות האדם. 

 • כל התנהגות במקורה נובעת מיצר החיים ומיצר המוות.



בדרך אל הלא מודע- היפנוזה אצל שרקו 

ז'אן שרקו- נוירופתולוג צרפתי, שהאמין לראשונה כי הבסיס להיסטריה אינו 
פגיעה פיזית כי אם גורם נפשי-פסיכולוגי. 

•היסטריה- מחלה אשר יוחסה לנשים אלמנות ועקרות, בעלת סימפטומים 
פיזיים: שיתוק, עיוורון, אבדן תחושה וכו'. פרויד הניח כי תסמינים אלה נובעים 

מהדחקה של דחפים מיניים ושל קונפליקטים. 

•היפנוזה- מצב הנגרם בצורה מלאכותית ע"י סוגסטיה. המהופנט נתון תחת 
שליטת המהפנט- הוא יכול לשכוח או להיזכר באירועים, לשלוט בשרירים לא 

רצוניים, להשתחרר מחרדות ומתחים ולא לחוש כאב. 

המיצגים של שרקו הובילו למהפך בהבנת הסיבות להפרעה- מעבר מתפיסה 
שמדובר במחלה גופנית, להבנה כי מדובר במחלה פסיכולוגית (הפרעה 

נפשית).



 (case study) הטיפול של אנה או

אנה הייתה בחורה יהודייה צעירה ומבריקה אשר הראתה סימפטומים 
היסטריים לאחר שסעדה את אביה החולה ליד מיטתו. הסימפטומים היו 

מרובים ומגוונים: שיעול טורדני, והמשכם בעייפות, פזילה, שיתוק של הגפיים 
הימניות ושרירי הצוואר, הזיות, מצבי רוח משתנים, הפרעות בראייה, 

בשמיעה ובדיבור. כושר דיבורה הדרדר כך שבשלב מסוים עברה לדבר 
אנגלית בלבד (ההיסטריה נתפסת כאוסף של הפרעות פיזיולוגיות, ההיפנוזה 
מורידה את ההגנות ומוכיחה שהמקור לאותן בעיות הוא פסיכולוגי). בתחילה 

ניסה ברויר את השיטות ההיפנוטיות של שרקו אך הללו לא סייעו להפחתת 
הסימפטומים השונים. אולם, כאשר הייתה בטרנס היפנוטי, החלה אנה לדבר. 

דיבור זה, שברויר אפשר אותו ללא הגבלה, אפשר הגעה אל הנקודה בעבר 
בה הסימפטום החל (בדר"כ אירוע מלחיץ או מטריד).



קתרזיס- הדיבור, והפורקן הרגשי שבא בעקבות היזכרות באירוע המקורי, 
היו בעלי השפעה מרפאת והביאו להקלה במצבה ולהעלמת הסימפטומים. 

 "ריפוי בדיבור" והאסוציאציות החופשיות 

מן המקרים בהם טיפלו הבינו ברויר ופרויד כי ההיסטרי סובל בראש 
ובראשונה מן הזיכרונות. אלו זיכרונות קשים, שהתפצלו מן הנפש ונותרו, יחד 

עם הרגשות הקשורים אליהם, נחבאים ולא מודעים.  

תהליך של העלאת תכנים מהלא מודע והעיסוק המחודש בזיכרונות 
המטרידים מביא להקלה ולהיעלמותם של הסימפטומים הפיזיולוגיים.



מדוע חוויות מסוימות מפוצלות מהנפש? 

ברויר התייחס ל"מצבי תודעה מתחלפים".  

זהו פיצול ה-Mind הנוצר במצב מודעות שונה.  

פרויד הבין זאת אחרת לחלוטין, הזיכרונות והרגשות הבעייתיים היו מנותקים 
מפני שהתוכן של זיכרונות ורגשות אלו היה מטריד, לא רצוי ושרוי בקונפליקט 

עם יתר המחשבות והרגשות של האדם.  

אם תוכן הזיכרונות יהיה במודע תיווצר חרדה גדולה. למעשה, מתאר פרויד 
לראשונה מצב בו קונפליקטים לא מודעים עוברים הדחקה והביטוי שהם 

מקבלים הינו דרך סימפטומים פיזיולוגיים.



אז איך מתמודדים עם חוויות אלו? 

יש להפוך את החומר מעורר ההתנגדות, הלא מודע, לנגיש באופן כללי 
למודעות.  

זוהי לא רק מודעות אינטלקטואלית, אלא מודעות רגשית וחווית הפורקן 
שמתלווה אליה.  

על ההגנות להישאר פעילות על מנת שיהיה אפשר לפרש את הקונפליקטים 
(אצל ברויר ההגנות משותקות).  

זהו אינו אירוע טראומטי אלא הקונפליקט הקשור ברגשות או מחשבות 
המחוברות לאירוע זה.



התיאוריה הפסיכואנליטית של האישיות: מודלים תאורטיים 

פרויד היה הראשון שניסה לחקור את איכויות החיים הלא מודעים והשפעתם 
על חיינו היומיומיים.  

הוא ניסה להבין את מהותו ומאפייניו של הלא מודע ואת השפעותיו על 
ההתנהגות באמצעות חלומות, פליטות פה, נוירוזות, פסיכוזות ואנליזה 

עצמית. 

פרויד נעזר בארבעה מודלים כדי לתאר צדדים שונים של האישיות:



מודל טופוגרפי- פרויד תיאר רמות 
שונות של מודעות:

 המודע 

רעיונות חוויות ורגשות הנגישים לתודעה והאדם ער לקיומם.  

כולל את כל הנמצא בהכרה ברגע מסוים: תפיסה, זיכרון, 
מחשבות ורגשות.  

כל הנמצא במודע הוא זמני ובר חלוף.



סמוך למודע 

רעיונות, חוויות ורגשות שאינם מצויים בהכרה אך אפשר להעלותם למודע עם 
מאמץ (מאוחסן בו כל החומר שאפשר להעלותו לרמת המודעות במאמץ 

מסוים).  

יכולים לחדור להכרה על פי דרישה או אסוציאציה מתאימה.  

מאפשר תקשורת בין רעיונות, משבץ זיכרונות ברצף כרונולוגי, שומר הסף או 
מצנזר בין המודע ללא מודע.  

מצוי בו מידע תפיסתי שנשלף מהזיכרון ורעיונות שהותרה כניסתם מהלא 
מודע. אחראי על בוחן המציאות- בדיקת המחשבות לנוכח המציאות 

הנתפסת.



לא מודע 

כל מה שאינו בהכרה, כל מה שאינו נגיש או כל תוכן מאיים מדי לתודעה. 

 החומרים חבויים מכיוון שאם נהיה מודעים להם, הם יאיימו עלינו או יעוררו בנו 
דחייה וסלידה.  

הלא מודע אינו פועל על פי ההיגיון, אין הוא נשמע לכללים השכלתניים ואין הוא 
מתחשב בממד הזמן.  

אין תקשורת בין רעיונות (לכן יכול להיווצר מצב של רגשי אהבה-שנאה לאדם 
מסוים).  

הרעיונות הנמצאים בלא מודע שואפים לעלות למודע אך הצנזור של "הסמוך 
למודע" אינו מאפשר זאת, אלא רק לאחר שעברו הצפנה והסוואה לסמלים.  

המקום שבו קיימים כל הדחפים, אנרגיות, ליבידו. התוכן מאיים על האדם אבל 
האנרגיה ברצון מתמיד לפרוץ.  

קובע חלק גדול מהתנהגותנו.



הבעייתיות של המודל הטופוגרפי 

לא היה בו כדי להסביר את כל התהליכים הנפשיים, בעיקר מאפיינים חשובים 
של הקונפליקט הנפשי (לדעת פרויד הקונפליקט הנפשי עומד בבסיס כל 

הפסיכופתולוגיות).  

הצנזור ממוקם בסמוך למודע, ומכיוון שתכנים בסמוך למודע יכולים לעלות 
למודע, גם התכנים ההגנתיים היו צריכים (לפי המודל) לעלות למודע (סתירה 

פנימית).  

נראה שהקונפליקט אינו בין הלא מודע למודע אלא בין חלקי אישיות בתוך 
הלא מודע (משאלות והגנות).



המודל הסטרוקטורליסטי

במודל המבני מתוארים שלושה מבנים של האישיות, שלכל 
אחד מהם תפקידים נפשיים שונים, הסותרים לעתים זה את 

זה.



איד (הסתמי) 

החלק הקדום והפרימיטיבי ביותר באישיות, קיימים בו האינסטינקטים (ייצוגים 
נפשיים של צרכים גופניים) של מיניות ותוקפנות.  

שואב את האנרגיה שלו מתוך התהליכים הגופניים ומשמש מאגר האנרגיה 
הנפשית היחיד של האדם. מקומו בלא מודע.  

סיפוק צורך מידי, אימפולסיביות, אינטנסיביות, חווית חוסר ישע.  

עקרון העונג- השגת הנאה והימנעות מכאב, באמצעות פעולות הרפלקסים 
(להתמודד עם ריגושים פשוטים) ובעזרת תהליכים ראשוניים (תהליכי חשיבה 

פרימיטיביים ונעדרי חוקיות).



אגו (האני) 

האנרגיה שלו מקורה באיד, אך הוא מובחן ממנו.  

מתפתח בתגובה לגירויים חיצוניים ובגלל הצורך במתווך בין צרכים פנימיים לדרישות המציאות. יש לו שליטה על 
מערכות התפיסה, הפעולה וההכרה (פונקציות קוגניטיביות- תפיסה, זיכרון, פונקציות מתווכות).  

מתפתח במהלך שלוש השנים הראשונות.  

קיים בכל רמות התודעה. תפקיד האגו הוא לשלוט על ביטוי דחפיו של האיד.  

הוא משתמש במנגנוני ההגנה, יש בו חלקים מודעים (חשיבה לוגית) ותהליכים לא מודעים (מנגנוני הגנה). בשלב 
הראשוני, ההישרדותי, מחפש אובייקט שיאפשר להוריד עוררות דחפית (רעב, צמא). 

 בוחן המציאות- הבחנה בין מציאות לפנטזיה (הפרעה פסיכוטית), החלקים הקשורים לתפיסת עצמי, העולם.  

מושב האינטלקט- ארגון, וויסות, אינטגרציה, קבלת החלטות, תזמון סיפוקים, אינטליגנציה, שיפוט, כוונה, שפה, 
זיכרון, הבנת האחר והמציאות, חשיבה.  

עקרון המציאות- סיפוק הדחפים תוך התחשבות במציאות ובמגבלותיה.  

מתווך בין הצרכים הפנימיים לבין העולם החיצוני בעזרת תהליכים משניים (חשיבה לוגית המוכרת לנו ברמה 
ההכרתית).  

כדי להתמודד עם האיומים הפנימיים משתמש האגו במנגנוני הגנה, שבאמצעותם הוא מדחיק מהמודעות את דחפי 
האיד האסורים.



•סופר אגו (האני העליון) 

 מייצג את הערכים המוסריים, את המצפון ואת האידאלים החברתיים.  

מייצג את הרצוי, תובעני, שואף לשלמות ונוקשה.  

אינו שכלתני ואינו מודע.  

המצפון- מלמד מה אסור לעשות.  

אם בכל זאת נבצע משהו בניגוד לכללי המצפון נחוש תחושת אשמה.  

האני האידאלי- מלמד מה רצוי לעשות.  

אם לא נעמוד בסטנדרטים שהוא מציב נחוש רגשי נחיתות. בתום השלב האדיפלי האדם רוכש את זהותו המינית 

ואת דרישות החברה.  

כך מתפתח המצפון שמטיל איסורים ומאיים בעונש על הפרתם.  

קיים בכל רמות התודעה. בלימת דחפי האיד שאינם מקובלים בחברה.  

להשפיע על האגו להמיר מטרות מציאותיות במטרות אידיאליות ומוסריות. לשאוף לשלמות.  

עקרון השלמות- השאיפה לממש את האידאלים ולהגיע לשלמות. כוחות מעכבים, תהליכי חשיבה ראשוניים, 

פחדים קמאיים (פחד, בושה, אשמה וחרדה).



טיפוסי אישיות על פי מבנה אישיות 

•פסיכופת- עם דחפים (איד גדול) מפחד להיתפס (אגו גדול) אין לו מצפון 
(סופר אגו קטן). 

•נוירוטי- עם דחפים (איד גדול) ועם הרבה מצפון (סופר אגו גדול) כלוא בין 
שניהם (אגו קטן). 

•אידאליסט- הרבה מצפון (סופר אגו גדול) משליך למציאות (אגו גדול) אין 
יחס לדחפים (איד קטן). 

•רציונליסט- אין הרבה דחפים ומצפון (איד וסופר אגו קטנים) אדם הגיוני (אגו 
גדול).



המודל הדינמי (הדחף היצרי) 

על פי המודל הדינמי, קיימת אנרגיה נפשית היכולה לעבור 
ממבנה אחד של האישיות לאחר.  

הנפש בנויה כך שתכיל, תשלוט ואם ניתן תפרוק גירויים 
פנימיים.  

הגירוי הפנימי מונע על ידי אנרגיה פסיכית (ליבידו). האנרגיה 
נעה במערכת סגורה- חוק שימור האנרגיה.  

המפגש בין האנרגיה הפיזית לנפשית הוא באיד.



אינסטינקטים- S>R: גירוי תגובה 

הגורמים המניעים את האישיות הם האינסטינקטים (המשאלה משמשת מניע 

להתנהגות). 

•אינסטינקטים- קשר ישיר בין גירוי לתגובה. אינסטינקטים הם ביולוגים, גופניים, יצריים. 

•דחפים- ייצוג פסיכולוגי של העוררות הפיזית.  

ניתן לעשות שינוי בדחף, מימוש פיזי בצורה שונה.  

הדחף כולל תמיד את הביטוי המנטלי שאנו נותנים לעוררות- איך מייצגים לעצמנו 

פסיכולוגית את המצב הזה.  

מקור הדחף הוא בגירוי גופני- סומטי (מצב של מתח) ומטרתו הינה לבטל את מצב 

המתח במקורו, בזכות קיומו של אובייקט או במסגרתו, יכול הדחף להשיג מטרתו.



 ארבע מרכיבים לדחפים: 

•מקור- מצב גופני-סומטי של עוררות, מתח או צורך. אנרגיית האיד. 

•מטרה- ביטול העוררות וסיפוק הצורך. 

•אובייקט- הדבר המספק את הצורך וההתנהגויות המספקות אותו. 

•הדחף, העצמה- הכוח המניע את האדם.



פרויד סיווג את האינסטינקטים לשתי קבוצות: 

•אינסטינקטים של חיים- את האנרגיה הזאת אנו משקיעים בשמירה של קיום 
האדם. הפן הפסיכולוגי. 

•דחף המין מטרתו לדאוג ליצירה, לבנייה והתרבות- דחף טוב, בריא. 

•אינסטינקטים של מוות- מטרתו לפגוע באדם עצמו. למעשה, מטרתו של צורך זה 
היא להגיע לשיווי משקל, לנירוונה (הומאוסטזיס). פגיעה עצמית בעיקרה 

(אובדנות) אך גם בסביבה. 

•דחף התוקפנות הוא נגזרת וביטוי שלו. מבטא הרס ורצון לפגוע בחוץ (מלחמות).



הדינמיות של האישיות מקורה בכוחות חזקים הסותרים אלה את אלה ויוצרים 
קונפליקט.  

הדחפים יכולים להתאחד, לשמש תחליף ולנטרל זה את זה.  

חיינו הם המאבק בין הדחפים, ההתמרות שלהם, הצורך לסיפוקם וההגנה מפני 
סיפוק זה.  

על כן בבגרות רבים מהדחפים לא יכולים לקבל סיפוק ומנגנוני ההגנה שומרים 
אותם מודחקים או שמסיטים אותם לפעולות מעודנות, סובלימטיביות, במקרה 

הגלוי נראה אותם כסטיות מיניות.



חרדות 

כל חיינו אנו חווים מאבק בין שלושת החלקים של האישיות: האיד, האגו  והסופר אגו.  

הצורך לספק את כל חלקי האישיות עלול לעורר חרדה.  

למאבק זה מצטרפים איומים וסכנות מן הסביבה, שגם הם עלולים לעורר חרדה. 

 האגו הוא החלק שבעצם מתריע על הסכנה באמצעות הפעלה של אפקט החרדה. 

 האגו הוא גם זה שמפעיל את פעולות ההגנה הממשיות והנפשיות בפני הסכנות 
(מנגנוני הגנה). 

חרדה- רגש לא נעים המלווה בתגובות גופניות ומזהיר בפני סכנה אפשרית. תחושה 
סובייקטיבית של פחד. האדם חש עצמו חסר אונים מול משהו (חיצוני, ובעיקר פנימי) 

המאיים עליו.



פרויד הבחין בין שלושה סוגים של חרדה: 

•חרדה מציאותית- מזהירה את האדם בפני סכנות ממשיות. 

•חרדה נוירוטית- חשש שהאגו יאבד את השליטה על הדחפים ועל כן ייענש אם 
יספק אותם. 

•חרדה מוסרית- תגובה רגשית בעקבות עשיית מעשה או מחשבה על מעשה 
בניגוד לקוד המוסר. 

האגו משתמש במנגנוני הגנה כדי להימנע מחרדה. הם פועלים ברמה הלא מודעת, 
מסלפים את המציאות וצורכים אנרגיה נפשית רבה.



קונפליקטים 

הקונפליקט הנפשי הוא לא מודע. הנפש על פי פרויד, מזועזעת תמידית על ידי 
כוחות דינמיים חזקים ובתוכה קונפליקט בין מבני האישיות הגורמות למתח מתמיד 

באדם. 

 • הדחפים באיד מול איסורי הסופר אגו (מותר או אסור?). 

 • איד מול אגו (תלות מול דרישות המציאות). 

 • אגו מול סופר אגו (התפשרות עם המציאות בניגוד לערכים).



מנגנוני הגנה 

מנגנון הגנה- אסטרטגיה הננקטת ע"י האדם כדי להגן על עצמו מפני ביטוי ישיר 
של דחפי האיד, ומלחצי הסופר אגו. 

פועלים על פי עקרונות יסוד: 

 • פועלים ברמה הלא מודעת. 

 • מסלפים או מעוותים את המציאות. 

 • פעילותם צורכת אנרגיה נפשית מתוך מאגר האנרגיה הזמין לאישיות. 

 • כשם שחרדה חיונית להישרדותנו, כך גם מנגנוני ההגנה.



מנגנוני הגנה 

המנגנונים פועלים ברמת הלא מודע.  

הם אינם משנים את המצב אלא את תפיסתו באמצעות עיוות תפיסת המצב 
(הפנימי והחיצוני) של הפרט ומאפשרים להפחית חרדה.  

הם מעניקים איזון ויציבות נפשית  אך שימוש מוגזם בהם מונע התמודדות עם  
המצב המאיים ההגנות כסגנון אישיותי (מדחיקן, מכחישן).



 (Repression) 1. הדחקה

מנגנון חזק ויעיל מאוד, המאפשר לשלוט בדחפים חזקים שמנגנוני הגנה אחרים 
אינם מצליחים לשלוט בהם.  

הדחקה נעשית באופן חד-פעמי, אך בהמשך ישנה השקעה מתמדת של אנרגיה 
נפשית הנדרשת לשמירת התכנים במצבם המודחק, כיוון שהם ממשיכים לפעול 

בלא-מודע.  

הדחקה היא מנגנון יעיל אך מסוכן, שכן הניתוק מן האני של חלקים שלמים מחיי 
הנפש, הרגש והיצר עלול לפגוע קשה בשלומה של האישיות ולהוות בסיס ליצירת 

מחלות נפש והגבלה בתפיסת המציאות.  

השקעה של אנרגיה כה רבה בשמירת ההדחקה מגבילה את כמות האנרגיה 
הזמינה להתנהגויות יצירתיות ובונות. אופיינית במיוחד השכחה של מאורעות, בני 

אדם ומקומות.



 (Denial) 2. הכחשה

מרבית בני האדם משתמשים במנגנון ההכחשה באופן שגרתי, מתוך ניסיון למסך 
את החלקים הקשים יותר של מציאות היומיום (פנימית או חיצונית).  

בצד הפתולוגי של הסקלה, הכחשה עשויה להביא לתוצאות הפוכות.  

אדם הנמנע מביצוע בדיקה מוקדמת לגילוי סרטן מתוך תחושה שבכך הוא מונע 
באופן כלשהו את התפתחות המחלה בגופו.



(projection) 3. השלכה

אדם משליך את הצדדים השליליים באישיותו אל עבר העולם שמחוצה לו, 

מייחס אותם לאנשים אחרים ובכך יכול להתעלם מראיית תכונותיו ודחפיו 

השליליים.  

האדם המשליך חווה תחושות פנימיות כאילו הן שייכות לאחר.  

בצורתו הבריאה, מאפשר מנגנון זה לחוש אמפתיה כלפי אדם אחר. 

 בצורתו הפתולוגית, הרגשות המושלכים הינם חלקים שליליים במיוחד 

של העצמי היוצרים תפישה מעוותת של האובייקט עליו הושלכו (במקרים 

קיצוניים מוביל להתפתחות הפרעת אישיות פרנואידית).



(displacement) 4. התקה

באמצעותו מועבר מטען רגשי בצורת דחף או רגש מסוים, מהאובייקט 

האמתי שלו לעבר גורם אחר.  

המנגנון הוא אחד התהליכים הבסיסיים של התפקוד הנפשי.  

מטרת המנגנון היא הפחתת לחץ, וניתן להבחין בו אצל בני-אדם 

במהלך היום-יום.



 (Rationalization) 5. רציונליזציה

הסבר רציונלי להתנהגות בלתי רציונלית.  

האדם מספק לעצמו הסבר הגיוני וסביר להתנהגותו, הנובעת 
מדחפים יצריים שאינם מקובלים על האני.



 (intellectualization) 6. אינטלקטואליזציה

 אדם מטפל במצב רגשי מסוים על ידי הפיכתם 
לשאלה אינטלקטואלית, שבה הוא מתעמק תוך כדי התעלמות 

מן הצדדים הרגשיים והאישיים הכרוכים בעניין.



 (reaction formation) 7. היפוך תגובה

 האני מסתיר את הדחפים והמשאלות האמתיות על ידי התנהגות הפוכה מן 
הדרישות של הדחפים.  

שני שלבים: הדחקת הדחף הלא מקובל (שלב לא מודע) וביטוי ההתנהגות 
המקובלת (שלב מודע).  

דבקות נוקשה ומוגזמת בהתנהגות שהחברה רואה בעין יפה, מעידה תכופות על 
פעולת מנגנון הגנה זה (למשל התנהגות של אלטרואיזם מוגזם).



 (UNDO) 8. ביטול

פעולה המבטלת או השוללת פעולה או מחשבה קודמת באופן 
סמלי ובלתי מודע.



 (isolation) 9. בידוד

ניתוק הרגש או הדחף מהרעיונות הקשורים אליו, באופן שהם 
אינם מורגשים עוד.



 (sublimation) 10. סובלימציה, עידון

 מנגנון הגנה חיובי המעיד על התמודדות בריאה, יצרנית ויצירתית.  

האני מחליף את המטרה היצרית של דחפיו במטרות מועילות ומקובלות מבחינה 
חברתית ומתעל את האנרגיה שלו לקידום מטרות אלה.  

יתרונו של העידון בכך שאין הוא מצריך השקעה מתמדת של אנרגיה כדי למנוע את 
ביטוי הדחף.



 (identification) הזדהות (internalization) 11. הפנמה

 תהליך שבמסגרתו נחווים רגשותיו של אחר כאילו הם נובעים מן העצמי.  

הפנמה מתרחשת בכל מערכת יחסים משמעותית שבה האחר הופך במידה כזו או 
אחרת לחלק מן העצמי.  

אבדן של דמות מופנמת, בין אם במקרה של מוות, דחייה או פרידה, נחווה לפיכך 
כאבדן של חלק מן העצמי והופך את תחושת האבל לדיכאון.  

(למשל תסמונת שטוקהולם) נתפסת היום למעשה כתהליך הפנמתי שבמסגרתו 
אדם משייך לעצמו את תכונותיה של דמות שלילית ורבת עצמה במטרה להתגבר 

על תחושות של כאב ופחד.



 מודל ההתפתחות 
הפסיכוסקסואלית

על פי המודל הפסיכוסקסואלי פרויד סבר כי מרגע לידתו ועד בגרותו המינית עובר 
הילד שלבי התפתחות קבועים (טבועים מבחינה גנטית), כשבכל שלב מתרכז 

הליבידו באזור גופני מסוים.  

המעבר בין השלבים מתרחש בעקבות יחסי גומלין בין המבנה הגנטי (קובע את 
סדר השלבים) והסביבה החיצונית (מספקת את הדחפים ומציבה דרישות לאיפוק). 

 הוא טען כי אישיותו של האדם מתעצבת ברובה בתום השנה החמישית, 
וההתפתחות חלה לאחר גיל זה מביאה בעיקרה להרחבתו של המבנה הבסיסי 

ולשכלולו.



השלבים הפסיכוסקסואליים 

 בתקופות גיל שונות ישנם אזורים ארוגניים שונים   

 האינטראקציות בין הפנים לחוץ יוצרות קונפליקטים שונים, חרדות,  
 הגנות ופתרונות שונים

קומבינציות אלו יוצרות דפוסי אישיות שונים לאורך כל החיים  



המנגנון 

•נדידה של אנרגיה מינית לאזורי גוף שונים. 

•נוצרת נקודת מגע בין האזור ובין המציאות. 

•כל נקודת מגע יוצרת פנטזיה יצרית, משאלה יצרית וגם הבניית מציאות. 

•כל נקודת מגע תורמת בזמנה להתפתחות האישיות: איד, אגו וסופר אגו.



פיקסציה (קיבעון התפתחותי) 

שלב שבו אדם הופך לאובססיבי לגבי היקשרות לאדם אחר או לחפץ.  

אדם עשוי לפתח קיבעון פסיכולוגי עקב פתרון לא הולם של הקונפליקט המרכזי במהלך 
אחד משלבי המודל הפסיכוסקסואלי, כגון חוסר סיפוק או סיפוק יתר על המידה של 

הצרכים הדומיננטיים בשלב זה.   

בעקבות זאת, בזמן מאוחר יותר במשך חייו הבוגרים, תשקף האישיות של האדם שלב 
מסוים משלבים אלה.  

במצבים חמורים יותר עלול להתפתח קושי לעבור לשלב ההתפתחותי הבא, או נסיגה 
להתנהגויות המאפיינות את השלב בו התרחש הקיבעון עד לרמה של הפרעת אישיות.  

הגדרת ההיקשרות האובססיבית כקיבעון או כהתבטאות הגנתית של אהבה נתונה לוויכוח.  

עשוי להתקיים גם קיבעון לדברים שאינם מוחשיים (כמו רעיונות והשקפות עולם).



רגרסיה 

האדם חוזר להתנהגויות שלב מוקדם יותר בהתפתחותו, בו הוא חש נוחות וביטחון רגשי.  

הדבר עשוי להתרחש במצבים בהם האדם חש משבר מסוים בשלב ההתפתחות שלו, חוסר 
ביטחון וקושי להתמודד באופן המקובל והתואם את שלב ההתפתחות הבוגר יותר בו הוא 

נמצא כרגע.  

הדבר קורה כאשר עולים למודעות ודחפים ומחשבות שהאדם חש חרדה רבה מולם ומתקשה 
להתמודד אתה, ולכן הוא נסוג לאחור, לשלב מוקדם יותר בהתפתחות, בו הוא מדחיק דחפים 

ומחשבות אלו אל הלא מודע, ויכול לחוש יותר ביטחון.  

רגרסיה עשויה להתרחש באופן זמני או להימשך פרק זמן ארוך. היא עשויה לקרות תוך כדי 
ההתפתחות הראשונית של האישיות במהלך הילדות התנהגויות רגרסביות עשויות להתרחש 

גם אצל מבוגרים, למרות שכבר סיימו את תהליך התפתחות האישיות המכריע בילדותם.  

במצבים קיצוניים (לאחר טראומה נפשית או במחלות נפש קשות) עשויים להתבטא דפוסי 
התנהגות רגרסיבית חמורים וקבועים יותר.



 גורמי קיבעון היתקעות בשלב כלשהו, והביטוי הוא נפשי (וללא גופני). 

•תסכול- הצורך שהיית צריך להרגיש לא מולא, תסכול ראשוני שלא נותן 
מנוח, חסך. 

•פינוק יתר- היה כל כך טוב בשלב המסוים, שכל החיים האדם מחפש את 
אותו מימוש. 

•התוצאה- השקעת יתר של ליבידו בשלב מוקדם.



השלבים הפסיכוסקסואליים 

1. השלב האוראלי (0-2) 

•אזור ארוגני: אזור הפה (הנקה, מציצה, שאיבת הנאה מהפה). 

•המטרה: יצירת אמון בעולם. 

•שלב מוקדם- פסיבי (כל הצרכים ממולאים ע"י אחרים). 

•שלב מאוחר- אגרסיבי-סדיסטי (רוצה הכל כאן ועכשיו ואם לא מגיב בתוקפנות). 

•מסתיים עם הגמילה. 

 קיבעון- אישיות תלותית, פסיבית, נאיבית, חוסר בגרות, או וכחנות, פסימיות,
.תוקפנות, ציניות



2. השלב האנאלי (2-3) 

•אזור ארוגני: פי הטבעת. 

•המטרה: שליטה בעצמי שליטה בעולם. 

•עקרון המציאות והתפתחות האגו. 

•שלב ראשון- אקספרסיביות- הנאה מעשית צרכים. 

•שלב שני- הנאה משמירת הצרכים (שליטה בהורים, בסביבה). 

קיבעון- עקשנות, קמצנות, סדר וניקיון, אובססיביות



3. השלב האדיפלי (3-5) 

•התסביך האדיפלי/ תסביך אלקטרה. 

•אזור ארוגני: אברי המין. 

•לילדים מיניות ילדית ופנטזיות לגבי יחסים בין ההורים. 

•הפתרון- הזדהות עם ההורה בן אותו המין, רכישת זהות מינית 
גברית, פיתוח סופר אגו. 

 קיבעון- גברים יהירים, תחרותיים, שואפים להצלחה,
מאצ'ואיזם. נשים פלרטטניות, פתייניות, גם אם תמימות מינית



תהליכים ושלבים בתסביך האדיפלי 

•התאהבות הילד בהורה בן המין השני. 

•קונפליקט בין הילד או הילדה לבין ההורה בן מינם (תוקפנות, תחרות, כוח). 

•קינאה בבן אותו המין (באבא או אימא) על הקשר שלו עם ההורה הנחשק. 

•חרדת הסירוס, קינאת הפין/התרת הקונפליקט עם ההורה בן אותו המין על 
ידי ויתור והזדהות. 

•גיבוש הזהות העצמית. 

•גיבוש הסופר אגו. 

•על פי פרויד, באי הפתרון של הקונפליקט האדיפלי נמצא מקור הנוירוזה.



4. שלב החביון (6/7) 

•תחילת ההתבגרות. 

•ליבידו תת סיפי (מאפשר לילד להפנות משאבים ואנרגיה 
לרכישת ידע ומיומנויות חברתיות). 

•עניין חברתי, אינטלקטואלי. 

•זוהי תקופת החוגים, התקופה בה בנים "שונאים" את הבנות 
וליהפך.



5. השלב הגניטאלי (התבגרות ועד בגרות) 

•אזור ארוגני: אברי המין. 

•הדחקת הדחפים כלפיי ההורים והתקתם לאובייקטים אחרים. 

•מיניות בוגרת. 

•למעשה המטרה הכללית היא קיום יחסי מין בוגרים.



פסיכופתולוגיה 

  פרויד גרס כי אותם מנגנונים ואותם תהליכים פועלים בחיי הנפש
 הבריאה והחולה כאחת, וההבדל ביניהן הוא כמותי בלבד

 הסימפטומים החולניים מקורם במאבק בין אגו חלש לאיד חזק 

 בנוירוזה האגו מצליח לפשר בין דרישות המציאות ודרישות 
 האיד במחיר כבד של חרדות והגנות רבות, ואילו בפסיכוזה האגו

 נכנע לאיד

 



•פתולוגיה -נוצרת כאשר האגו אינו מסוגל להתמודד בצורה 
נאותה עם הקונפליקטים ועם החרדה שהם מעוררים (אדם 

נוירוטי כפייתי). 

•נוירוזה- האגו אינו מצליח להתמודד עם תביעותיו של הסופר 
אגו. לכן האגו חייב לעוות דחפים ורגשות שהסופר אגו אינו מוכן 

לקבל. 

•פסיכוזה- אם האגו מפסיד לאיד, הוא נוטש את תפקידו כמתווך 
ועתה האיד יהיה משוחרר מכל ההגבלות והאיסורים. אדם 

הסובל מפסיכוזה מסוגל לחשוב באמצעות תהליך ראשוני בלבד



הטיפול הפסיכואנליטי •

פרויד שם לב שההגנות חוסמות את עליית המחשבות והתחושות המודחקות. 

 הדברים שהאדם לא רוצה לפגוש בהקשר לילדותו לא יעלו באסוציאציות, הם 
ישוחזרו בקשר הטיפולי.  

מחשבות ורגשות קונפליקטואליים מועברים לדמותו של האנליטיקאי שנהפך 
מושא לאהבה.  

למעשה, המטופל "מתנהג" את הקונפליקט. העברה ופירוש ההתנגדות 
הופכים מוקד הטיפול. 

פרויד השתמש בכמה שיטות כדי להגיע לתכני הלא מודע:



1. אסוציאציות חופשיות 

ההנחה היא שאם נותנים למטופל הזדמנות לדבר על עצמו ללא בקרה הוא 
יעלה מחשבות ורגשות לא מודעים ומודחקים, שחשיפתם תסייע בפתרון 

בעייתו הנפשית.  

ההגנות נשארות פעילות- המודע עדיין פועל (להפך מההיפנוזה ששם הוא 
סביל להוראות המהפנט).  

מגיעים ללבו של הקונפליקט- בדר"כ הקונפליקט לא מודע (המתח פנימי), 
ככל שמגיעים לעומק הקונפליקט אפשר להגיע לפתרון בעיה וזו המטרה.



2. חלומות 

החלומות והאסוציאציות הקשורות בהם הם מקור מידע חשוב על הדינמיקה של 
האישיות. לחלום שני תפקידים: תפקיד ביולוגי ותפקיד נפשי.  

זוהי התייחסות שונה בבסיסה אשר לא שמה דגש על סמלים כללים, ניסיון לראות 
באופן פרטי מה התכנים, החלום הוא משאלה מודעת.  

הדגש הוא על הסמלים הפרטיים, הייחודיים. חלומות בדרך כלל ממלאים משאלות- יש 
רצון לממש את המשאלה ורצון להסתיר אותה.  

המשאלה מופיעה בחלום רק בדמות מוסווית- זוהי פשרה בין רגש או מחשבה פסולים 
והגנה מפניהם. החלום בריא לשינה, קריטי לתפקוד הביולוגי.  

פרויד הוסיף את הפן הנפשי. סיוט- מבחינה פיזית- ניסיון להסתיר מהמודע אז המידע 
עובר ללא מודע. ניסיון התמודדות. משאלות החלום הלא מודעות חייבות לעבור 

טרנספורמציה (המשאלה צריכה לשים תחפושת).



•החלום המניפסטי- התוכן הגלוי, מה שידוע ונזכר מהחלום. אפילו אם 
החלום ביזרי, יש בו יסודות ראליים- דמות או מקום מוכרים. 

•תוכן לטנטי- התוכן הסמוי, המשמעות הלא מודעת של החלום. כל 
המסרים החבויים שנמצאים תחת החלום. כל אדם צריך לתת פירוש 

סובייקטיבי שלו לאסוציאציות שונות. 

•עבודת החלום-  הטרנספורמציה של התוכן הסמוי אל תוך התוכן הגלוי 
(חיבור של החלום המניפסטי עם התוכן הלטנטי). ניסיון לפירוש החלום, 

לפענוח של הסימנים הסמויים. 


