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  1תהליך הספרציה והאינדיבידואציה

  ת האלפייםבמבט משנו מאהלרהתיאוריה של מרגרט 

  

  

 רקע . 1

 היתה) Margaert Mahler, 1897-1985( מאהלר מרגרט 

פסיכואנליטיקאית ילידת הונגריה שהתחילה את לימודיה בווינה 

שם למדה רפואת ילדים ובהמשך הפכה , ואז עברה למינכן

היא טיפלה . יורק-ולאחר מכן עברה לניו, לפסיכואנליטקאית

כגון , תפתחותיות קשותוה נפשיותבילדים שסבלו מהפרעות 

הגישה התיאורטית של  .הפרעות תלות קשות ועוד, אוטיזם

- מאהלר התגבשה תוך כדי שילוב תחומי עיסוקה בתחום הקליני

במסגרת וכל זאת , טיפולי ובתחום המחקרי והתצפיתי

  .הפסיכואנליזהשל התיאורטית 

תחות שבתחילת ההתפ היא רבות טיותיאנלופסיכ אוריותיתהמוצא של  נקודת

התינוק הרך תלוי בהוריו ואין לו . את העולם באופן לא מאורגן וכאוטיהתינוק חווה 

תינוק במהלך ההתפתחות ה. יכולות בשלות כדי להבין ולהתמצא בעולם בכוחות עצמו

להבין והוא מתחיל , ליצור קשרים עם הדמויות המשמעותיות, להתמצא בעולם מתחיל

להיות בעל אישיות בהדרגה הופך ק המתפתח התינו. ואת המתרחש סביבואת עצמו 

מנסות להסביר את  השונות אוריותיהת. לפעול בעולם באופן יעיליכולות  עם יחודיתי

 & Greenberg .לעבר מצב של צורה" חוסר צורה" שלבו מתפתח התינוק ממצב שהאופן 

Mitchel )1983 ( ותלשרטט מפ" מנסות הפסיכואנלטיות התיאוריותהסבירו כי" 

 ודגשים יותוזובגלל  ,זו מזו המתקבלות שונות המפות. הנדון המעבראת סבירו שי

, למשל ,כך. והאופנה המקובלת באותה נקודת זמן "המשרטט"שונים של התיאורטיקן 

 )לבידינלי( המיניפריקת הדחף ן התפתחותית המדגישה את אופ "שרטט מפה" פרויד

והקונפליקטים הלא מודעים במודל  להדגיש את פורקן הדחפים בחר רוידפ. של התינוק

יש לציין כי , אולם. של גיבוש אישיות ותפקוד בוגר "להשגת צורה"בדרך  חותיתהתפ

 שלרטרוספקטיביים שחזורים נובעות ממסקנותיו ו, עסק בטיפול בילדים לא פרויד

התיאוריות שנוסחו אחרי פרויד ביקשו לשרטט מפה . לגבי ילדותםמטופלים מבוגרים 

כיצד כל תיאורטיקן בוחר , כאמור ,מדגיששרטוט מפה  המונח. ית שונההתפתחות

בכך  .לדעתוהחשובים בעיניו ואת גורמי ההתפתחות המעצבים הדרך ציוני להדגיש את 

  . להבנת ההתפתחות מסוימת יתוזוכל תיאורטיקן מציג 

                                                      
המונחים כיוון ש. וייחודהיפרדות ול ספרציה ואינדיבידואציהבספר הלימוד תורגמו המונחים   1

נשתמש כאן בדרך  ,תהלועזיים הפכו למטבעות לשון בחוגים המקצועיים של הפסיכולוגיה ההתפתחותי
  .לל במושגים הלועזייםכ
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לגבי שרטוט המפה מזו של פרויד יצאה מנקודת הנחה שונה  מאהלרמרגרט 

עם ילדים  ישירבאופן והמחקרי שהיה לה  הקליני סיוןיהנכי  לשעריש . תההתפתחותי

הילד איננו , תפיסתהלפי . לגבי מהות ההתפתחות מינקות לבגרותתפיסתה  את עיצב

 השאיפה, במקום זאת. קונפליקטואליבאופן יצור הנאבק בפריקת דחפים רק 

 ,מההוריםות נפרד, עצמאות יצירתלעבר  היאההתפתחותית הבסיסית של הילד 

התפתחות  מתארת מאהלרהעולה מהתיאוריה של המפה . ויצירת אישיות ייחודית

 האישיותת יבני( דואציהיואינדיב )היפרדות( ספרציהממצב של אוטיזם לעבר 

השלב האוטיסטי הנורמלי הינו השלב הראשון בהתפתחות שמאהלר ). חודיתיהי

 ספרציהואילו , וסר הצורה שהוזכרחשבו יש ניתוק ובולט  מצב לשתיאור זהו . תיארה

כפי  ,"יצירת צורה"יעד ההתפתחותי של התהליכים שיובילו ל הם הבידואצייואינד

  .מאמר זה בהמשךשיוסבר 

 "ספרציה" נגדיר את המושגים, בטרם נמשיך להעמיק בתיאוריה של מאהלר

קות מתבטאת בהתרח הספרציה ).Separation and individuation( "אינדיבידואציהו"

 עצמאות ונפרדות גופניתובתחילתה של , או באב באםשל התינוק מהתלות הראשונית 

צמיחת היכולת הגוברת של הפעוט , בין היתר, הביטויים של הספרציה הם. ונפשית

יכולתו , )עצמי ויסות(שיפור יכולתו של התינוק להרגיע את עצמו , לטפל בעצמו

 .וחוויה עצמית נפרדת מזו של הזולת ,עם אתגרי החיים להתמודד לבד באופן גובר

קשר , הספרציה מוגדרת כיציאה מהקשר הראשוני והתלותי עם האם, במילים אחרות

שבתחילתו אין עדיין הפרדה בין האני לבין הזולת ובין מה שבא מבפנים לבין מה 

, "אינדיבידום"לבו הופך האדם שהתהליך  הוא) ייחוד( אינדיבידואציה. שמגיע מבחוץ

להמחשת  "כלל אצבע". פרט עצמאיכ םייחודיבעל תכונות ומאפיינים לאדם  כלומר

   :הבאות שתי שאלות הוא, הספרציה והאינדיבידואציה, בין שני התהליכיםההבדל 

שהוא תלוי או  ,את עצמו כנפרדחווה האם התינוק עצמאי ו: היא ציהפרהסשאלת   .1

  .ד ביניהםללא תפיסת גבול ח, עדיין באם וחווה  שהוא חלק ממנה

  . ובשלה תייחודי היאהאם חווית העצמי  :היא האינדיבידואציהשאלת   .2

  

 זה בזהושזורים  קשורים, הספרציה והאינדיבידואציה, ם אלומושגי שני

תהליכי הספרציה והאינדיבידואציה מתרחשים באופן , בדרך כלל. במהלך ההתפתחות

כזה עלול להצביע על בעיות  פער בולט. פער ניהםיבלעיתים נוצר , אולם. מסונכרן

) התפתחה אצלו ספרציה גופנית(ילד שהחל ללכת מוקדם מדי , למשל. רגשיות של הילד

. עלול לחוות חרדות, אך טרם התגבשה אצלו ספרציה נפשית או אינדיבידואציה

החרדות יכולות להיות סביב תחושה שהעולם מסוכן ושהמרחק שהתהווה בינו לבין 

  .ייםהדמויות המטפלות מא

למספר לשים לב  חשוב, מאהלרשל  "ההתפתחותית המפה" אורית מסגרתב

ההתפתחות המתוארת בשלבי הספרציה , ראשית. דגשים נוספים בתיאוריה

גופניים , בין היבטים קוגניטיביים יחסי גומליןוהאינדיבידואציה מתהווה דרך 

, בנוסף. חותמאהלר סיפקה באופן זה מבט משולב ורחב על תהליך ההתפת. ורגשיים

. בין האם לתינוקש ויחסי הגומלין הקשרחשיבותם של את בין היתר  דגישהה מאהלר

 בהתאם ליכולות המתפתחות של הילד ובהתאם להתנהגות האםעובר שינויים הקשר 
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 ניתאהפרוידי "למפה"שינוי בהשוואה הדגש של מאהלר על הקשר מהווה . כלפיו

תוצר משני אך  הואוהקשר  ,יקת דחפיםעל פר הואהדגש  שבה, לתיאור ההתפתחות

דגש אחרון שנציג בחלק מבואי זה נוגע בהרחבה של מאהלר לגבי תהליכים  .לכך

שלב הסימביוזה מהווה . מילולית- הקדםהינקותית ובתקופה החשובים המתרחשים 

זהו שלב המעצב . דוגמא להדגשת תהליכים קדם מילוליים מוקדמים בהתפתחות

  ). Pine 2004. (הליכי הספרציה והאינדיבידואציהבמידה רבה את המשך ת

 יתוארו שלבי, התיאוריההנחות היסוד של את  כלליבאופן  תיארנומש כעת

   1975 משנת "הפסיכולוגית של התינוק הלידה" ,של מאהלר ופיין םספרב. ההתפתחות

)The Psychological Birth of the Human Infant( , הוצגה לראשונה התיאוריה

)Mahler and Pine, 1975 .(שישה שלביםמתרחשת דרך מסע ב הלידה הפסיכולוגית ,

יש להדגיש שהתיאור השלבי של . אינדיבידואציה- הספרציהתהליך שבהם נרקם 

אך ברור כי בפועל הילד , הלידה הפסיכולוגית נועד להמחיש את הרעיונות התיאורטיים

כותית בהתאם לגילו איננו עובר בהכרח משלב לשלב בצורה חדה ומובחנת אי

על אף שהשלבים מתוארים כמובחנים מבחינה גילאית ומבחינת , כלומר. הכרונולוגי

  . הגבולות בין השלבים בפועל אינם כה חדים ומדויקים, היכולות

ששת השלבים בתהליך הלידה הפסיכולוגית מחולקים לשלבים מקדימים 

הם מים ימקדשלבים השני . עצמה "הלידה הפסיכולוגית"ולשלבים המתארים את 

 הסימביוטישלב הו )The Normal Autistic Phase( הנורמלי השלב האוטיסטי

)Symbiotic Phase .(העצמ "הלידה"מתארים את ה, העוקביםשלבים ה-תת תארבע, 

 התקרבות מחדש, )Practicing( אימון, )Differentiation( הבחנה: מכונים

)Rapprochement (רגשית אובייקטת עּודרך קבי עצמיות גיבושו )Emotional object 

constancy( .מונחים ומושגים אלו יובהרו בהמשך.  

היה חדש  מאהלרשהטביעה  "הלידה הפסיכולוגית"חשוב להדגיש כי מושג 

 ,נמצא בעולםנולד ו כי על אף שהתינוק הרךאת הרעיון חיש מושג זה המ. בתקופתה

  .וייחודישיהפוך לאדם נפרד מספר תהליכים ושלבים לפני  עודעליו לעבור 

  

  

  ללידה הפסיכולוגית המקדימים השלבים.  2

. סימביוטיוהשלב ה הנורמלי אוטיסטיההמקדימים הם השלב שלבים ה- תתשני 

שלבים אלו הכרחיים כדי . שבין התינוק להורה המטפל נפרדותבשניהם בולט היעדר ה

היא כי ללא השלבים  ההנחה, כלומר .ניבידואציהילהתחיל את תהליך הספרציה והא

  .לא תתקיים הלידה הפסיכולוגית העוקבת, שבהם מתאפשרת תלות וחוסר נפרדות

   – )The Normal Autistic Phase(הנורמלי האוטיסטי  השלב  2.1

  מהלידה עד גיל חודש

הרך הנולד אינו פתוח  ,הראשוניםכי בארבעת השבועות  הסבירה מאהלר

בשלות בכל מגבלות הניתוק האוטיסטי נובע מ. יםחיצונילעולם ולגירויים להתייחסות 

מונח . )וחברתית תרגשי, מוטורית, קוגניטיביות, תתפיסתי(תחומי ההתפתחות 
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התינוקות בשלב את כל  המאפיין יהנורמטיבבא לתאר את הניתוק  הנורמלי האוטיזם 

 סרוחשל זהו מצב  ;אינדיבידואציה או ספרציהעדיין בו לא קיימת שמצב  זהו. זה

ללא  כמערכת סגורהחווה את העולם  התינוקבשלב זה . ומצב של ניתוק מהעולם צורה

של  םקיומב מבחיןאינו , החיצוניים לגרוייםאינו ער התינוק  .השפעות חיצוניות

 כדי להמחיש את מעטפת האוטיזם .בשינה רוב הזמן עסוקוהוא  ,בוים המטפלההורים 

במעטפת כזאת מתקיים איטום המגע . "ביצת הציפור" שלבאנלוגיה  מאהלרהשתמשה 

ולכן מזווית הראייה של הרך , צורכי התינוקסיפוק מלא של בד בבד עם  עם החוץ

   .אין עדיין צורך במגע עם החוץ, הנולד

הניתוק האוטיסטי מאפשר לכל האנרגיה של התינוק להיות מושקעת בכיוון 

זה  בשלב. והנפשיות כלומר האנרגיה משוקעת בהתפתחות המערכות הגופניות, פנים

 יסטזוסאיההומלשמור על  היאוהמטרה  ,לתהליכים הפיזיולוגיים דומיננטיותישנה 

  .עולם החדשעד הבקיעה לעבר ה ,הגופני והפיזיולוגי) איזון(

איננו ער  התינוקבשלב האוטיסטי הנורמלי  ,לפי מאהלר להדגיש כי חשוב

, כלומר. פנימילובין גורם חיצוני  ,"לא אני"ל "אני"הן בי, נו לבין הזולתלהבדלים בי

, הוא איננו מסוגל להבחין. יודע או מבין מה מקור ההתרחשויות, התינוק איננו תופס

, הגיעה מבפנים או מבחוץ) למשל ניגוב הדמעות(האם התרחשות מסוימת , לפי מאהלר

סיפוק  את מאהלרחווה לפי  התינוק, במובן זה. על ידו או מהדמות המטפלת בו

, שאיננו תואם למציאות האובייקטיביתבאופן  )רעבהנקה בעת , למשל(ם הדחפי

החוויה ההזייתית היא חוויה שבה הסיפוק . )Hallucinatory( תהזייתיומדובר בחוויה 

עולה תחושת רעב וזו מסופקת , למשל(מגיע באופן פלאי לאחר שעולה רצון או צורך 

האם או של החיצוני  םלקיומער  איננושהתינוק מאחר , כלומר. )מיד על ידי העצמי

של סיפוק  ,זוההחוויה . ממנו עצמוהוא חווה את ההזנה באופן דמיוני כבאה , האב

ללא עזרה , מילוי משאלהלצורך  קסםבאיכותה לחוויה של הפעלת  דומה ,נטורייצוהל

חוויה שגם האדם הבוגר מחפש  הייטענו כי זו יותר מאוחרים םתיאורטיקני. מבחוץ

מדובר בחוויה שבה האדם ). Bollas, 1987( הרבהבגלל עוצמתה הרגשית  ,הלחזור אלי

מטופל באופן טוטאלי על ידי דמות אוהבת שיודעת לקרוא את צרכיו באופן מלא 

  .ומדויק וגורמת לשינוי פלאי בתחושותיו ובמצוקתיו

זהו שלב של  :לפי מאהלר מספר מאפיינים אפואלשלב האוטיסטי הנורמלי יש 

חוסר אונים , מצב של חוסר תקשורת, ללא נפרדות והבחנה באחר, ולםמהע ניתוק

  .ותלות מירבית בהורה

הרעיון בדבר קיומו של שלב אוטיסטי היה נתון לפולמוס ולביקורות מצד 

אחת הביקורות מתנגדת למתן תווית . תיארוטיקנים וחוקרים בתחום ההתפתחותי

ביקורת נוספת חשובה מתנגדת . מליעבור שלב שהוא תקין ונור) של אוטיזם(פתולוגית 

מחקרים משלושים השנים האחרונות מלמדים . לתיאור התינוק כמנותק מהעולם

, למעשה. ועל כך יורחב בהמשך, שרמת הניתוק של התינוק בשלב זה איננה מוחלטת

לשנות מעט , מאהלר עצמה הציעה בתקופה מאוחרת יותר של פיתוח התיאורטי שלה

אלא שהוא מכוון , ענה שהתינוק איננו מונתק לחלוטין מסביבתווט, את תיאור התינוק

  .בעיקר לסימנים הפנימיים של גופו
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   –) The symbiotic phase(הסימביוטי  השלב  2.2

  מהחודש הראשון ועד גיל חמישה חודשים

הדדית הוהוא מתייחס לתלות  ,הביולוגיבתחום ה הוא סימביוזההמושג  מקור

למושג זה  ישהאנושי התפתחות התינוק  לגבי. לזה להתקיים העוזרים זה בין יצוריםש

משמעות הסימביוזה הינה שהתינוק חווה את עצמו ואת האם כדבר  .המעט שונ ןמוב

ללא חוויה של נפרדות וללא , מדובר בחיבור מלא והתמזגות בין התינוק והאם. אחד

מעט מוחלטת בשלב זה התלות של התינוק באם כ. הכרה בגבולות המפרידים ביניהם

  .והוא זקוק להשגחה אינטנסיבית

היכולות שבועות  4החל מגיל . השני לחיים בחודשמתחיל הסימביוטי  שלבה

הקליפה . החיצון בעולםמעומעמת של התינוק מתפתחות מעט ומביאות להכרה 

. מתפוררת לאיטה חיצונייםה רוייםיהג מפניהאוטיסטית שהגנה קודם על התינוק 

 יםמגיע) למשל רעב(וסיפוק הצרכים  בכך שהורדת המתחים חיןלהבהתינוק מתחיל 

. חיצוני) אדם( אובייקטשישנו  בכךכלומר מתחילה הכרה מעומעמת ביותר , מבחוץ

הופעת  היא חיצוניתֵישות ב מסוימתכי אחת העדויות לכך שמתחילה הכרה  ייתכן

לדמויות באופן מוכלל החוצה מופנה זה חיוך . אצל התינוק ספציפיהחיוך הלא 

ועל כן ניתן להניח כי החיוך מעיד על הכרה מסוימת , ההוריםלא רק כלפי ו, מוכרות

  .במציאות החיצונית

לצורך  ,פנימה מופניתהאנרגיה  היתהבשלב האוטיסטי הנורמלי , כזכור

בשלב הסימביוזה , לעומת זאת. "הקליפה האוטיסטית"הומיאוסטזיס ושמירה על 

ישות שבה התינוק והאם הם אחד , "כפולהישות "בר לע –מנותבת החוצה האנרגיה 

  .והיחס ביניהם הוא סימביוטי

נסב את תשומת לבנו לתפיסתה , בטרם נמשיך בתיאור התיאוריה של מאהלר 

כמו פסיכואנליטיקאים רבים , מאהלר. האבואת תפקיד  האםשל מאהלר את תפקיד 

. על התפתחות הילד התייחסו לאם כמי שמהווה דמות מרכזית המשפיעה, בתקופתה

תיאור זה התאים לרוח התקופה שבה נעדר האב מהבית לצורכי עבודתו והאם היא 

יחד , השפעות תרבותיות עמוקות. שגידלה את הילדים וטיפלה בהם באופן בלעדי כמעט

אחת התוצאות של . שינו מציאות זו במידה רבה ,הפמיניסטיתעם השפעות התנועה 

במהלך הקריאה . יותר בחשיבות תפקידו של האבבהכרה רחבה  השינוי מתבטאת

בטקסט ראוי לזכור כי האב נמצא בקשר משמעותי עם התינוק ותפקידו חיוני ביותר 

האם , כדי להישאר נאמנים לרוח הדברים של מאהלר, עם זאת. לצורך התפתחותו

אין להתעלם מכך שבדרך כלל יש , בנוסף. מוזכרת בטקסט הנוכחי באופן מודגש יותר

   .ם בתקופת הינקות תפקיד מרכזילא

משמעות הסימביוזה . נחזור כעת לשלב הסימביוזה כפי שמאהלר תיארה אותו

החוויה הסימביוטית לפי  .ן הדמות המטפלת בוביבין עצמו ל התינוק אינו מבחיןהיא ש

. התינוק לא יודע להבחין בין איברי גופו לאיבריה של האם. מאהלר היא של התמזגות

התינוק חש . מבצעת עבורולבין מה שהאם  מבצעבין פעולות שהוא בחין גם הוא אינו מ

מחוברים ובלתי  הם. אחת )יכולה-כל( אומניפוטנטיתמערכת  הםכאילו הוא והאם 

  . נפרדים
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ננסה להתבונן ביחסי הגומלין שבין האם , לשם המחשת החוויה הסימביוטית

מצוקה ולכן הוא בוכה ומאותת התינוק חש קור ו. והתינוק סביב פעולת חימום פשוטה

מלבישה ומחממת את , מחבקת, שיודעת כיצד לפרש את הבכי, האם. על מצוקתו

התינוק . התינוק חש שהקור פסק להציק ושתחושת חום נעימה נוכחת ומרגיעה. החדר

זאת משום שכלל איננו יודע שישנה אם , איננו מבחין בכך שהאם היא זו שחיממה אותו

חוויה , התינוק מחובר לאם בחוויה חסרת גבולות. ד ממנוחיצונית כאדם נפר

שילוב " (אמאני"ניתן להגדיר אחדות זו כמעין . אחד הם –סימביוטית שבה האם והוא 

החום המסופק הגיע ). כמייצג את הישות הסימביוטית "אני"ו "אמא"של המילים 

יפוטנטית והדבר ממלא את התינוק בחוויה מרגשת ואומנ, "אמאני"באופן קסום מה

  ". תיפתר במגע של קסם"היוצרת ידיעה על כך שמצוקה 

החוויה הסימביוטית חשובה ומרכזית למהלך ההתפתחות התקינה ובעיצוב 

טיפוס של קשר שיש בו דאגה ואינטנסיביות - מדובר באב. החיים הרגשיים של האדם

 שלב  רק תינוק שעבר. ויכולת להיות תלוי ומטופל על ידי אחרים, רגשית ופיזית

, סימביוטי תקין יוכל לצאת לעבר ספרציה ולבנות לעצמו זהות אינדיבידואלית

יחד עם נפרדות , ולהיכנס בעתיד לקשרים בוגרים שיש בהם רגעים של התמזגות

  . ומרחק ברגעים אחרים

התינוק זקוק לחוות את . בשלב הסימביוזה יש לאם תפקיד מהותי וחיוני

חוויה זו . עות בכדי שיוכל להתקדם לשלבים הבאיםהסימביוזה באופן תקין וללא הפר

תתקיים רק במידה והאם תאפשר את מימושה על ידי התנהגות שמותאמת לצרכים 

האם  תפקיד. טיפול מושקע ורגיש בתינוק ומכוון לצרכיו: הסמביוטיים של התינוק

ל לצרכים הסימביוטיים שעצמה את להתאים ו, ומכוונןלטפל בתינוק באופן רגיש  הוא

כדי שתוכל , פיזית ורגשית,  האם צריכה להשקיע עצמה בטיפול בתינוק. התינוק

- לשם כך עליה להיות בו. מילולית-ולהתאים עצמה לצרכיו בתקשורת קדם "לקרוא"

אך גם לוותר מעט על תפקוד הבוגר ועל הספרציה , זמנית גם בוגרת מספיק כדי לתפקד

תיאר ) Winncott )1956. עם התינוק "יתבבועה הסימביוט"כדי שתוכל לשקוע , הבוגרת

מצב זה כסוג של נסיגה זמנית מהמצב הבוגר לעבר שקיעה במצב רגשי ותפקודי מעט 

. מצב שבו האם קוראת את חוויות התינוק ללא מילים וברגישות רבה ביותר, הזוי

Bergman )1999 ( המאפשרת רגעים של  "כרגרסיה בשירות התינוק"תיארה מצב זה

עליה לשקוע , במקביל לתפקוד הבוגר של האם, כלומר. ן האם לבין התינוקאיחוד בי

תיאור . את התינוק "ולקרוא"בסוג של רגרסיה שתאפשר לה עצמה להיכנס לסימביוזה 

הדורשת לא רק מהתינוק להיות חסר הדדית זה מדגיש כי הסימביוזה היא תופעה 

כדי להתקיים בתוך , זמניהאם עצמה גם היא מאבדת גבולות באופן חלקי ו; גבולות

  ).Symbiotic Dyad(הסימביוטית ) הדיאדה(הזוגיות 

והתינוק יוכל , ברוב המקרים תהליך הסמיביוזה ההדדי מתרחש בצורה תקינה

לעיתים עלולות להתרחש בעיות , אולם. להמשיך להתקדם בשלבי הלידה הפסיכולוגית

קיבעון או . ות של הילדבשלב הסימביוזה עקב בעיות בהורות או בעיות התפתחותי

עלולים להשאיר את הילד עם קושי , שהוא שלב כה מוקדם, קשיים בשלב הסימביוזה

ועם צורך תלותי עז לקשרים , עם קושי לחוש את עצמו בצורה מלאה, להכיר בזולת

תפיסות פסיכודינמיות להפרעות נפשיות מתארות קשר בין . סימביוטים חסרי ספרציה
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המתבטאת בניתוק , ן הפרעות נפשיות קשות כגון פסיכוזהקיבעון סימביוטי לבי

משום שבשלב הסימביוזה ישנה הכרה עמומה , זאת). McWilliams, 1994(מהמציאות 

  .בדומה למצב פסיכוטי, בלבד במציאות החיצונית והעולם נחווה בצורה חסרת צורה

  

  

  )שלבים-תת 4( אינדיבידואציה הספרציה שלבי.  3

. חיצוני 2לאובייקטאו התייחסות  הכרה היתהאופיינו בכך שלא  םהקודמיהשלבים  שני

 "אובייקטמחוסר "מאופיין בהיותו  ,האוטיסטי ,השלב הראשוןניתן לטעון כי 

)Objectless( ,השני השלב . משום שהתינוק איננו ער לקיומם של אוביקטים חיצוניים

משום שיש הכרה , )Preobjectal( "אובייקטקדם "של הסימביוזה מאופיין בהיותו 

מתארים את השלבים שיוזכרו כעת , לעומת זאת. עמומה בקיומו של אוביקט חיצוני

. עצמו האינדיבידואצי-הספרציהאת תהליך  כלומר, הלידה הפסיכולוגית של התינוק

  .יחד עם בנייה של המאפיינים האישיים, בשלבים אלו מתחילה הכרה באוביקט נפרד

  

  חודשים Differentiation( – 10-6( הבחנה: ראשון שלב-תת  3.1

התינוק שהיה תלוי . של התינוק לעולם) Hatching( בקיעהה מתרחשת ההבחנה שלבב

משום שיכולותיו בכל  ,יתנעשה פחות תלו, הקודמיםוהיה פסיבי בשלבים  בטיפול האם

 מסוגל לזחול הוא, בנוסף. רבות יותר התינוק של רנותיהע שעות. המישורים התפתחו

 ,אף הם משתפרים ןוהזיכרוהתפיסה , תפריה והתנועה משיהתיאום בין הרא, סלטפו

עבר מצב האם ל בחיקממצב של היות התינוק נתון  למעבר מביאיםאלו  כל .כן הלאהו

  . אקטיביות רבה יותרשל 

 יונותהתינוק עושה ניס. חודשים 6בגיל  לראשונה ניכרים הספרציה תניסיונו

משנה את תנוחת , נוגע בפניה, לה בשיער מושךהוא . לו כדי להכיר את האם החיצונית

שונה מהמצב התלותי  מצבזהו . וכדומה גופו כדי להביט בה באופן מלא יותר

כעת . נתון בחיקה וממתין לפעולתה, של האם המלאהיה נתון לטיפול  שבו הסימביוטי

 הספרציהוכתוצאה מכך מתחילה , לוהתינוק מתחיל להכיר באם כחיצונית 

אחת התופעות האופייניות לשלב ההבחנה היא העניין של התינוק . אציהודיבידנאיוה

בשלב ). Bergman, 1999(מפתחות ותכשיטים , בחפצים השייכים לאם כגון משקפיים

לקחתם לעצמו , זה התינוק עסוק באופן משחקי בחפצים שניתן להורידם מהאם

אך ניתן , ינוק כשייכים לאםהחפצים הללו נתפסים על ידי הת. ולהשיבם אליה בחזרה

. ואז להחזירם לאם, )של התינוק(גם לקחת אותם ולנכסם כך שיהיו חלק מהעצמי 

החוויה הנוצרת דרך אינטראקציה משחקית זו היא של הבחנה בין עצמו לבין מה 

כלומר , כך מתחזקת תחושת הגבולות שבינו לבין האם. שחיצוני לו ושונה ממנו

  . בין העצמי לאחר) Differentiation( הבחנהמתהווה 

                                                      
השימוש . מושג האובייקט הוא מושג מורכב בתיאוריה הפסיכואנליטית ולא נרחיב בעניין זה כאן 2

  .למשל האם או האב–במונח במאמר זה הוא לציון דמות חיצונית 
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חרדת הזרים הינה . )Stranger Anxiety( חרדת זרים הופעתמתאפיין ב שלב זה

סימן להתחלת הספרציה משום שהיא מלמדת על הפרדה תפיסתית ורגשית בין העצמי 

והקוגניטיבי בין  חרדת הזרים דורשת הבחנה במישור התפיסתי. לבין אדם חיצוני וזר

 לביןהילד לומד להשוות בין מראה אמו . ות וזרותאחרויות דמ לעומתדמות האם 

. ועוד כרוןיז, תפיסה, סריקת פניםכגון בעזרת מיומנויות  ,אחריםאנשים מראה 

משום , חרדת הזרים יוצרת מצוקה וקושי לפעול בעולם בחופשיות, מבחינה רגשית

האמון ". מאזןפנימי ישנו כוח זו  החרד כנגד, אולם. מפחידים "זרים"שהעולם מלא ב

מקטין את עוצמת , שהתינוק רכש דרך קשר מיטיב עם הוריו )Basic Trust( 3"הבסיסי

יראה תגובה מספק  "אמון בסיסי"ילד שלא פיתח , לפיכך. שהוא חשחרדת הזרים 

  ."זריםחרדת "קיצונית יותר של 

להתאים את עצמה  הוא תפקידה. מאהלר תיארה את תפקיד האם בשלב זה

מחיק האם אל עבר לצאת לתינוק לאפשר , כלומר. פתחות של התינוקת המתוליכול

 הדגימה מאהלר. אך עדיין לספק לו סביבה תומכת, ואת העולם אותהלחקור , העולם

הבעיות בבקיעה נובעות מהתנהגות . "בקיעה"בכיצד מתפתחים עיכובים התפתחותיים 

- הספרציה את כלומר האם מעכבת, מאפשרת התרחקות ויציאה לעולם שלא תיאמה

היות בסימביוזה עימן ומעניקות תינוק לאמהות המאפשרות ל ישנן. אינדיבידואציה

 "נפגעת"האם , ראשונים ספרציהסימני ין מפגשהתינוק בעת , אולם. ומסור רגישטיפול 

יאפשר שלא להגיב לכך באופן  עלולההאם . עודמכך שהתינוק מתרחק ואיננו זקוק לה 

או , אליהמדי קרוב ו האם עלולה להחזיק, כך למשל ".ועולבק"להתרחק  לילד 

 למצבהילד בתגובה עלול לסגת בחזרה . להתרחק וכדומהמניסיונותיו להתעלם 

הילד עלול לפתח עצמאות  ,לחלופין. ולעצור את הדחף הטבעי של הספרציה הסימביוטי

 כל. זאת משום שהאם לא מאפשרת זאת, אמיתית ותמזויפת שאיננה מבוססת על בשל

  .שתהיינה להן השלכות לעתיד אלו יתבטאו בבעיות התפתחותיות ורגשיות

  

  חודשים Practicing( – 15-10(האימון  :שני שלב-תת  3.2

  :האימון שלב תחילת

ניתן לראות כי ההתפתחות נוצרת מיחסי , מאהלר של התיאוריבאורך השלבים  לכל

לבין היבטים פסיכולוגים  יתהתנהגותית וקוגניטיב, פיזית בשלותגומלין מורכבים בין 

עם . גומלין אלו יחסיבשלב זה בולטים  גם. אינדיבידואציה-הספרציהורגשיים של 

יש  לילדים. היכולת המתפתחת של הילד לזחול הוא מתחיל להתרחק פיזית מהאם

מושג . גדול ומסקרןדבר המתגלה להם כ ,הנעה פנימית להתרחק כדי לחקור את העולם

להתרחק ומתאמן  הילד לומד :שבשלב זה התרגוליתהמטרה מלמד על  "אימון"ה

כדאי לשים לב לכך שזו  .רגשיתמבחינה מוטורית והן מבחינה הן  –ולחקור את העולם 

שבה הפעוט רוכש את המיומנויות המוטוריות , תחילתה של תקופת הגיל הרך

  . והשפתיות שיקדמו אותו בתהליכי הספרציה

                                                      
תוכלו להרחיב על כך . האמון הבסיסי הוא מושג של אריקסון המתאר את השלב הראשון בהתפתחות  3

  .בפרק הראשון, ספר הקורסבקריאה ב
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ההתרחקות מעלה . הילד הפך עצמאי לגמריולחשוב כי  לטעותאין , עם זאת

 עדיין הילד זקוק. לבדו ישאראו שי יפגעי, שמא לא יסתדראצל הפעוט חרדה וחשש 

חפש את מהוא לאחר שהתינוק מתרחק , מסיבה זו. רגשית ופיזית לקרבת ההורים

 לאהילד מאהלר תיארה את התייחסות . מרגיעה ומחזקתהתייחסות של האם כמבטה 

שוב לדרך  לצאת כוח שואביםממנו ש) Home Base( "ביתיבסיס " לות אכהתייחסאמו 

 "תדלוק רגשי"לקבל מהאם החזרה לבסיס הביתי מאפשרת לילד . העצמאית

)Emotional Refueling( התדלוק הרגשי מתרחש. להמשך המסע כוחותבמלא כדי להת 

יכול שוב  שאחריהם הילד ,ההורה שלמילה או התייחסות  ,חיוך, מבט, על ידי מגע

  . להתרחק מההורה

בהם שבמקרים מסוימים  .ילד-קשר אםאיכות התלוי בהרגשי סוג התדלוק 

ניתן לראות שהתדלוק , תיווליכולשאיננה מתאימה , הילד נדחף לעצמאות מהירה מדי

, לעיתים תכופות במצב זה מחפש למלא עצמו בביטחון הילד. תכוף יותר הואהרגשי 

 ניתן ,בהם ההורה חרד מהתרחקותש ,צבים אחריםבמ. משום שהוא חש מאויים

דבוק צמוד וועלול להישאר  ,מצב זה לא יתרחקבהילד . לראות קושי בשלב האימון

  .להוריו

 "הלידה הפסיכולוגית"מתחיל תהליך  שלב האימוןעם , כאמור

)Psychological Birth (יכולת של הילד חודשים מופיעה ה 10החל מגיל . של התינוק

, הילד. את מראה העולם עבור התינוקהעמידה משנה . דרמטי שינויז חל ואלעמוד 

האופק מתרחב ונפרש  .על סביבתו נהשו חזותית פרספקטיבהמקבל , העומד על רגליו

יש לציין כי התיאור של התרחבות . באופן שמרחיב את חווית התינוק על העולם עבורו

תרחבות ויזואלית והן משום שמדובר הן בה, האופק היא בעלת משמעות כפולה

והנפשית קשורה בתחושה של  ההתרחבות הרגשית. נפשי-בהתרחבות בהיבט הרגשי

ההישגים המוטורים והתפיסתיים . מסוגלות והתפעלות מההצלחה ומהיכולות

, מוקסם מעצמו הילד. מההצלחות מרובההמתרחבים גורמים לתחושת סיפוק והנאה 

 Love affair with the( "רומן עם העולם"של זהו מצב המתואר כתחילתו  .מתרגש ונהנה

world( , מגלה את  הוא. עניין וחוקר את העולם הנפרש לפניו מגלהרומן שבו הפעוט

 ניטיביותגוהקו החושיות תיוויכולו, וחוקר את גופו שלו הדוממים םהאובייקטיעולם 

  . העולם ו שלמיופי" להשתכר"לו  מאפשרות

קשורה גם ביכולות המוטוריות  "העולם םעהרומן "חווית חשוב לציין כי 

וכך  ,מביאה להתרחקות פיזית ורגשית מהאם, למשל ,היכולת ללכת. המתפתחות

הצביעה על  לרהמא. אינדיבידואציה-הספרציה צירעל  בהתפתחותו מתקדם הילד עוד

רחק מהאם תהמ ווןיבכתמיד  הם, המתחיל ללכתהצעדים הראשונים של הילד ש כך

- ספרציהלהתקדם לעבר  הטבעית יהיהנטדה זו מצביעה לדעתה על עוב. ולא לעברה

  . אינדיבידואציה

להישמר לו עוזרת , של הילד מהוריוהתרחקות הספרציה וה, במובן מסוים

איום של ככסכנה או בשלב זה הסימביוזה נחווית . הראשונית סימביוזהחזרה למפני 

סכנה . ו משום שחש סכנהזהיבלעות הפעוט נזהר מ. האםעל ידי חוזרת  "היבלעות"

  .מלאיםחיים ם ולחיות התקדל, מפני מצב שלא יאפשר לו לצמוח
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בשלב האימון תפקיד האב תיאוריות מאוחרות יותר מדגישות את מרכזיות 

)Trowell & Etchegoyen, 2002 .( פוגש , התינוק שהיה שקוע בקשר סימביוטי עם האם

אינדיבידואציה -מת את הספרציהנוכחות האב מקד. האב –דמות משמעותית נוספת 

   :בגלל שתי סיבות

האב מקדם את הספרציה בהיותו דמות שלישית ואחרת . הנוכחות האחרת של האב  .1

ולכן הוא מהווה גורם מרכזי , האב נמצא מחוץ לדיאדה הסימביוטית. מדמות האם

ובכך , התינוק פוגש מלבד האם עוד דמות משמעותית. בהפרדת הקשר הסימביוטי

  . יל להתרחב העולם הבינאישי והפנימי של התינוקמתח

ואולי (אבות נוטים באופן בסיסי : הדחיפה שהאב יוצר לעבר תפקוד עצמאי  .2

הם משחקים . לעודד ולאמן פעילות מוטורית והישגית אצל הפעוטות) סטריאוטיפי

כל אלו מהווים מנוף חשוב . ומאתגרים את הפעוטות ומקדמים את רכישת השפה

  . אינדיבידואציה-האימון והתקדמות הספרציה לתהליך

  

 בשלב. נחזור כעת להתבונן במתרחש בעולם הפנימי של הפעוט בשלב האימון

הוא מוקסם מתחושת המסוגלות . ויכולותיו עצמאותושהוא מפגין את הילד חש זה 

יחד עם חוויה של  טנטיותואומניפתחושת בשלב זה בולטת . ומנסה להרשים את האם

, העוצמתית שהפעוט חש הרגשיתהסביר כי החוויה ) Pine )2004. עז 4קיסיסטיסיפוק נר

ההתלהבות , )Mastery(הפעוט חווה חוויות של שליטה . הינה מאפיין חשוב בתקופה זו

  .והתרגשות עזים

ללא  בעולםבעל יכולות להסתדר לבדו ו פעמים רבות כי הוא מוצלחחש הילד 

והייחוד ת הנפרדּו, וההצלחה של הילד עצמאותהעל אף תחושת , אולם .עזרת ההורים

יש להורים , לפיכך. הילד עוד זקוק להורים לצורך תפקודו. םבמלואו עוד לא הושג

. אינדיבידואציה-הספרציהבהתקדמותו על ציר קדם את הילד על מנת לתפקיד חשוב 

ם הא. "בטוחה הבסיס"אל  פעם דיחוזר מהוא ולכן  ,הילד עדיין זקוק לתדלוק רגשי

האם צריכה לשחרר את הילד כדי שיוכל להתרחק , בנוסף. צריכה לאפשר לילד חזרה זו

לאם יש , כלומר. היא צריכה להיות שותפה רגשית להתפעלות שלו מן העולם. ממנה

תפקיד מורכב המשלב יצירת מרחב עבור הילד ושמירה על קרבה רגשית בתוך מרחב 

המאפיין  "תופסת"ביטוי במשחק  מאפייני המרחק והקרבה הללו באים לידי. זה

המשחק נוצר דרך מרדף ההורים אחר הפעוט . פעוטות והוריהם בשלב האימון

במשחק באה לידי ביטוי . המתרחק מתוך ידיעה שההורה בעקבותיו כדי לתופסו

יחד עם , ההתפעלות מיכולתו של הפעוט להתרחק ולפעול בזכות עצמו הרחק מההורה

  . הצורך לקרבה ולהשגחה

 & Greenbergתן לסכם את תפקיד ההורים בשלב האימון דרך התיאור של ני

Mitchell )1983(.  את  "לשחרר"להסכים  צריכההאם התיאורטיקנים מסבירים כי

, במקביל. התקינה ולמען התפתחות, עד כה "שהיה בבעלותה"הילד ולוותר על גופו 

ה לאפשר לילד צריכ היא .ממנה ולהתפעל מכך מהתרחקותו תליהנוהאם צריכה 

להכיר ביכולתו ולחלוק עימו את תחושות , מגלההמופלא והגדול שהוא  לעולם כנסילה

                                                      
  . נרקסיזם הוא מונח המתאר אהבה עצמית  4
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התנהגות הורית כזו תאפשר לילד להתרחק מהם ללא תחושות משתקות של . ההצלחה

להיות מכוונת לצרכים האם צריכה , לשם כך. אשמה או תחושת חוסר מסוגלות, פחד

  . ם שלה עצמהולא לצרכישל הילד ההתפתחותיים 

  

   – )Rapprochement( ההתקרבות מחדש: שלישישלב -תת  3.3

  חודשים 24-14

 רבות פעמיםהיה  נדמההאימון התרחק התינוק מהאם תוך שבשלב , כזכור

. טנטיתואומניפ חוויה היתההפעוט המרכזית של  החוויה .להאינו זקוק הוא כאילו 

עולה צורך מחודש  )Rapprochement( ההתקרבות מחדשבשלב , לעומת זאת

ההתקרבות "בשלב  .ובולטים ניסיונות החזרה של התינוק אליה, בהתקרבות לאם

הוא חש ביטחון גובר ביכולת , מצד אחד .מהאם לנפרדותוהפעוט מודע יותר , "מחדש

בנפרדות  ההכרה ,אולם מצד שני. ביכולתו לשחק ולהתרחק מהאם, התנועה שלו

ולכן הוא מנסה להתקרב  התמודדות עם העולםבמבליטה לפעוט את הקושי שיש לו 

  . האםאל מחדש 

הקרבה המחודשת לאם היא בעלת איכויות חדשות השונות מהקרבה 

 .ויש פחות צורך במגע פיזי צמוד, בעזרת השפההקרבה מתווכת בשלב זה . הינקותית

) To share( רגשית לחלוקקשר שבו ניתן , מסוג אחרוקשר ה קרבהפעוט מחפש , בנוסף

ההתלהבות והרצון לחלוק ממרחק מסוים את החוויות  .מהעולם בותוהוהתל גילויואת 

אך ישנו גם היבט מכאיב ומשברי יותר , של ההתקרבות מחדש "הנעים"הם ההיבט 

  .בתקופה התפתחותית זו

ההיבט המכאיב והקשה בתקופה זו כרוך בחויות מבולבלות וסותרות שהפעוט 

- דו(וא חוויה מבולבלת של רצונות אמביוולנטיים מאפיין עיקרי של שלב זה ה. חש

האחד הוא : כוחות מנוגדיםהאמביוולנטיות נובעת משני . סביב מרחק וקרבה) ערכיים

 הפחד מהמשך תהליךהשני הוא ו ,אינדיבידואציה-ספרציהתהליך ההרצון להמשיך ב

כעת נזכיר . זעם ובלבול, הצרכים המנוגדים יוצרים קונפליקט הכרוך בתסכול. זה

ההתקרבות "קונפליקטים וחששות שהפעוט חווה בשלב , מספר היבטים של הקושי

  :"מחדש

שמובילים אותו  מכשולים מתסכליםהפעוט פוגש  :"ילד קטן בעולם גדוללהיות "  .א

הפעוט מתחיל בתהליך מורכב של ויתור על . להתחלה של הכרה בקשיים שלו

. יינו את השלב הקודםשאפ, "העולםלכבוש את " תוטנטיוהאומניפשאיפותיו 

שהוא למעשה ילד קטן מאוד בתוך עולם גדול מתחילה להתגבש אצל הפעוט ההבנה 

וזאת , העולם נחווה כמקום מורכב וככזה שלא תמיד יכול להיות בשליטתו. מאוד

בערך כתוצאה מהשלמה עם הקשיים ישנה ירידה . בניגוד למה שחש בשלב האימון

  . ים של חשש להמשיך להתרחק מההוריםוסימנ, ירידה במצב הרוח ,העצמי

קושי נוסף קשור בתחושת אובדן יחסי של : כאב על אובדן הקרבה הטוטאלית לאם  .ב

עולה כאב , כאשר חווים אובדן כלשהו במהלך החיים, באופן כללי. הקרבה לאם

. הסיבה לכאב היא הפרידה מדבר שהיה קודם בצורה מלאה יותר וכעת אבד. נפשי

הפעוט חש אובדן על כך שהאם איננה יכולה : "רבות מחדשההתק"כך גם בשלב 
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כאב . כפי שחווה קודם בשלב הסימביוזה, להיות זמינה עבורו באופן מושלם

 . על נפרדותו הבוגרת "משלם"האובדן הוא אחד המחירים שהפעוט 

. "ההתקרבות מחדש"שלב  את משבר תמאפיינ פרידהה חרדת: החרדת הפריד  .ג

. שלו "האהבה אובייקט"מצד נטישה לעלולה להוביל שהתרחקותו חושש הפעוט 

ת היכולת לקביעּו. כדי לסתור אותו, זהו פחד המגביר את הצורך בקרבה לאם

מבחינה . ה היא תנאי הכרחי להיווצרות חרדת הפרידה'שתיאר פיאז קטיהאובי

ד את הוריו אבהפעוט חושש ל; ובתחושת סכנה פחדחרדת הפרידה קשורה ב, רגשית

הילד , בנוסף. עקב המרחק והנפרדות שמתחילים להתהוות )"האהבה טאובייק"(

גם היא עלולה בתגובה , חושש שכשם שהוא יכול להתרחק מהאם ולעזוב אותה

 .לעזוב אותו
  

מתארים את ) Intersubjective( תטיביקייהאינטרסובהנשענים על הגישה הסברים 

, ו זרם בפסיכואנזליההזרם האינטרסובייקטיבי הינ. ית מעט שונהוהתהליך מזו

המפגש . המדגיש את המפגש הממשי בין שני אנשים שווי ערך כמחולל שינוי והתפתחות

והקשר שנוצר בין אנשים עם מציאות פנימית סובייקטיבית הינם תהליכים מעצבים 

הדגש האינטרסובייקטיבי ' ההתקרבות מחדש'גם בשלב , לפיכך. ומרכזיים לפי גישה זו

 שוניםרצונות יש לאם שהפעוט מגלה בתקופה זו : חודי שנוצרהיי המפגשהוא על 

גילוי הנפרדות וההכרה באם . שהיא אדם נפרד ממנו עם סובייקטיביות נפרדת, משלו

אך הכרחיים להתפתחותו הנפשית , כאדם עם סובייקטיביות עצמאית אינם פשוטים

ר לפעוט המאפש, מדובר בתהליך כואב ומגדל של הכרה באחר. התקינה של הפעוט

להמשיך בתהליכים ההתפתחותיים של בנית הסוביקטיביות העצמית והספרציה 

 . והאינדיבידואציה
  

התינוק , "ההתקרבות מחדש"ניתן לסכם את הנאמר עד כה ולטעון כי בשלב , לפיכך

בגלל , ראשית. התקרבות זו נובעת ממספר סיבות. מחדש את התקרבותו אל האם

ההתקרבות מחדש קשורה בהיבט , שנית. עם האם הצורך של הפעוט בשיתוף רגשי

, המרחק מהאם שנוצר עד כה מפחיד אותו. הקונפליקטואלי המכאיב שבשלב זה

סיבה נוספת לצורך בקרבה היא . צורך בעזרה מול העולם הגדול והמאייםוהפעוט חש 

מגבירות את  יקט האהבהיאובמ פרידהחרדות  – ולבסוף ,תחושת האובדן המכאיבה

אך , כל אלו מגבירים את הצורך בהתקרבות מחדש אל האם .התקרבות מחדשהצורך ב

- בין סימביוזה וספרציה, גם מגבירים את הקונפקליקט בין קרבה ומרחק

  .אינדיבידואציה

הקשיים והפחדים הללו הן , הדרכים של הפעוט להתמודד עם הקונפליקט

) נסיגתית(ת רגרסיבי כמיההאחת הדרכים להתמודדות היא באמצעות . מגוונות

 "לבטל"ברגעים מסוימים  מנסההפעוט  . בהם לא היתה נפרדותש, לשלבים המוקדמים

האם כדי  ליד שארילהרצון ה. תו ולחזור לאיחוד הסימביוטי עם האםאת נפרדוכביכול 

. על האם הקרבת וכפיכול ללבוש צורות שונות בניסיונותיו של הפעוט ל לאבדהלא 

שלו באם כשלוחה של העצמי בה הפעוט השתמש ש ההמחישה זאת בדוגמ לרהמא

שתמש ההאם ו שלאת ידה משך הפעוט . כמנסה לבטל את הנפרדות )המשך של העצמי(
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שבנפרדות  לכאביש בכך ביטוי . כאילו היתה זו ידו שלו, מסויםבה בכדי לקחת חפץ 

   .ווניסיון לבטל

 "דרך חזרה" ,לפעוט, לו איןכבר , על אף הרצון לחזור לעיתים לסימביוזה

הכוח ש"יש לזכור . לפעוטות עצמם יש רצון להתנגד לשאיפה הרגרסיבית. אמיתית

כוח . דואציהיאינדיב- הספרציהתהליך לעבר המשך ילדים מניע הטבעי  "ההתפתחותי

. התפתחותי זה מצייד את הפעוטות במחסום רב עוצמה כנגד נסיגה התפתחותית

על  "היבלעות"נליטקאים שונים כחשש משהומשג על ידי פסיכואמנסיגה פחד במדובר 

 מהחזרה לסימביוזהפחד ה, לפיכך. "ממלתעותיה"ללא יכולת להשתחרר , ידי האם

   .והאינדיבידואציההספרציה המשך המניע את הפעוט לעבר חשוב  "דלק"מהווה 

חשוב לציין כי . נעבור לדוגמה קלינית, לשם המחשת העקרונות שהוצגו

  . ולפיכך הילדה המתוארת להלן איננה ממשית, ונוהפרטים בדוגמה טושטשו וש

  

ילדים רבים מגיעים לטיפול פסיכולוגי עם הוריהם משום שתהליך הספרציה 

הפגישות . זאת על אף שסיבת הפנייה על פני השטח יכולה להיות שונה. שלהם נפגע

ובמהלכן מעריך הפסיכולוג את , הטיפוליות הראשונות מיועדות להערכה קלינית

  . ים הרגשיים וההתפתחותייםהקשי

במקרה המתואר פגשתי פעוטה עם בעיות התנהגות קשות שכללו התפרצויות 

התפרצויות הזעם כללו התנהגויות של סיכון עצמי כגון הטחת ראש . זעם קשות

ברור היה כי לא מדובר במשבר . צרחות ועוד, קללות, שבירת חפצים, ברצפה

ישות ההערכה התברר שאביה של הילדה במהלך פג. נורמטיבי "התקרבות מחדש"

שהיתה , האם. סובל מחרדות ויש לו קושי לשחרר את בתו לעבר ספרציה מתאימה

. לא הצליחה גם היא לעודד את הילדה לעבר ספרציה מתאימה, אשה דיכאונית

ההורים שיתפו פעולה עם דרישותיה של הילדה בגלל הקשיים הרגשיים שלהם עצמם 

בקשר עם איכויות  "כלואה"נוצר מצב שבו הילדה היתה  כך). חרדות ודיכאון(

היא קיבלה , כל דבר כמעט שהילדה דרשה. סימביוטיות שהגבילו את התפתחותה

  .באופן מיידי

כיצד ניתן להבין את התפרצויות הזעם ואת בעיות ההתנהגות הקשות של 

היא דרך אחת להמשיג את הקשיים של הילדה . הסיבות לכך רבות, כמובן? הילדה

היא לא עברה . טובים) ויסות(לטעון כי הפעוטה לא פיתחה מנגנוני שליטה עצמית 

ולא רכשה יכולות בסיסיות של ויסות שמאפשרות עצמאות , ספרציה מספקת מהוריה

את הפעוטה לדרך עצמאית הותירה  "לשחרר"הקשיים של ההורים . והישענות עצמית

היא דרשה טיפול תמידי וזעמה על כך  "תינוקת"וכ, "תינוקת בגוף של פעוטה"אותה כ

התפרצויות הזעם מובנות גם כניסיון לבטל את הספרציה המתפתחת . שלא קיבלה זאת

השפתיות , יכולותיה המוטוריות, בשלב ההתקרבות מחדש. ומאיימת על הפעוטה

אך הפעוטה חוותה . והשכליות מתקדמות יותר ומאפשרות להתחיל להתרחק מההורים

והיא לא תרגלה את הספרציה בשלב , ם שההורים לא שיחררו אותהמשו, חרדה רבה

הילדה דרשה . התפרצויות הזעם ביטאו אפוא את החרדה מהעולם המאיים. האימון

ההתקרבות "בשלב ה, כפי שהוסבר לעיל. בתוקף לחזור ליחס סימביוטי מוכר ומגן
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יה כה אלא שבמקרה זה החשש מספרציה ה, ישנה כמיהה לחזרה כלפי האם "מחדש

  . עד כי עוצמת הנסיגה היתה פתולוגית, גדול

הילדה רצתה , כדי להשלים את התמונה חשוב להבין כי במקביל לקשיים

מאהלר טענה שתהליכי . ככל ילד, לצאת אל העולם ולהמשיך את התפתחותה

. מעצמם כאשר לא מפריעים לכך-הספרציה והאינדיבידואציה הם טבעיים ונובעים

ההתפרצויות ביטאו לפיכך לא . עמה גם על כך שהתפתחותה נעצרהנראה כי הפעוטה ז

אלא גם זעקה כואבת המנסה להצהיר על , "ההתקרבות מחדש"רק נסיגה בשלב 

התפרציות הזעם היו דרך לפעול בעולם באופן . נוכחותה וקיומה בעולם כאדם נפרד

  .באופן שאיננו נרפה או חלש, שונה מהוריה

בקשר שבין ההורים לבין הילדה ובקשיי הטיפול הפסיכולוגי התמקד 

וכי יש , ברור היה כי הילדה איננה מוקד הטיפול היחידי. אנידיבידואציה-הספרציה

במהלך הטיפול בלט כי ככל . לעזור להורים להיפרד מהילדה ולאפשר לה לצאת לעולם

כך ירדו תכיפות התפרציות הזעם , שהילדה התקדמה בתהליך הלידה הפסיכולוגית

  .תםועוצמ

  

 מגיע "ההתקרבות מחדש" שלב משבר. נחזור כעת להסברים התיאורטיים

התנהגויות הפעוט במשבר זה סותרות זו את זו בגלל . חודשים 18בגיל  לשיאו

תלות יחסית שיש לו מבחוץ בגלל להיעזר חש צורך הפעוט . הקונפליקט העז שהוא חש

 להכחישהוא רוצה , אציהודיבהאינדי - הספרציהמכוח , זמנית- בו, אולם. עדיין בהורים

הוא מבקש . שהעזרה מגיעה מאדם אחרין בהוריו וישהוא תלוי עדאת העובדה 

 מכאיבזהו משבר . ולבדעדיין להתמודד שהוא עצמו איננו מסוגל להכחיש את העובדה 

 גדולזקקות עזה לבין צורך נ ביןעמוק  ליקטפקונ המבטא רגשיתמבחינה וסוער 

, רגשות סותרים ומבלבליםבסביב המשבר מתבטאת לא רק  הרגשית הסערה. בספרציה

קשיי  בתקופה זולעיתים מופיעים . ההוריםכלפי  עוינותבותסכול רב ב, זעםבאלא גם 

יחס , אחרים הפעוט יכול להפגין שמחה רבה ברגעים. שינה ואף ירידה במצב הרוח

 מתארת מאהלר .חוסר החלטיות הוא המשברנוסף של  מאפיין. וקרוב לאם אוהב

הילד איננו  .על מפתן הדלתהאופיינית  העמידהאת לחוסר החלטיות זו מטאפורה כ

  . הוא שרויבו שכביטוי לקונפליקט , בחוץ שארילה או כנסילהמסוגל להחליט האם 

של הפעוט  לנטיתוויאמבההתנהגות העמידה על מפתן הדלת מתבטאת גם ב

 ,גיסא מחד. גויות סותריםדפוסי התנה בשני מתבטאת האמביוולנטיות. כלפי אמו

מחפש את וא ה גיסא ומאידך ,)Darting away( לברוח ולסגת מהאםהפעוט מבקש 

יכולים של מעקב ונסיגה דפוסים אלו ). Shadowing( אחריה כעוקבת האם ונצמד קרב

, הפעוט עשוי להתקרב אל האם. התנהגות של הפעוט באותהואף זמנית - בולהתבטא 

הוא יגלה סימני , ואז כשהקרבה רבה מדי עבורו, קרבתהאו לסמן שהוא מחפש את 

שניתן להמשיגו  הפנימי הקונפליקטדפוסים אלו מסמלים את . דחייה ויתרחק ממנה

בין , בין עצמאות ותלות, ה ומרחקקרביקט בין לקונפ: במספר דרכיםכעת כבר 

  .האינדיבידואצי-ספרציהסימביוזה לבין  בין או ,התפתחות ונסיגה

בעזרת הורים מתרחש  "ההתקרבות מחדש"משבר של ן של תקי פתרון

 להתאים הואכי תפקיד ההורים  סבירהה מאהלר. מוצלחתקופה זו באופן  "השורדים"
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באופן פשטני ניתן לומר שהאם צריכה להכיל את . של הפעוטהסותרים לצרכיו  םעצמ

  . הרגשות והצרכים הסותרים של התינוק ולקבלם

. "ההתקרבות מחדש"ותר מהו תפקיד ההורים בשלב כעת נסביר באופן מורחב י

האם צריכה לקבל את , אולם. שלב זה מתאפיין כאמור בהתקרבות מחודשת לאם

קבועה שבה יש חזרה טעות כנסיגה ולא לפרש זאת ב ,זמנית בלבדההתקרבות כנסיגה 

ההתייחסות של האם צריכה לאפשר לפעוט , באופן כללי. קבועה לקשר חסר נפרדות

בלי , "ההתקרבות מחדש"את האמיבוולנטיות והקונפליקט שהם מהות שלב  לחוות

, ")חזור אלי והישאר כאן לידי לעד("מימדית המזמינה רק התקרבות - לנקוט עמדה חד

  "). אתה עצמאי ולא זקוק לי עוד("או רק נפרדות 

המסרים של הפעוט עלולים , מנקודת מבטהמשימה זו קשה עבור האם משום ש

, נזקקלהיות הופך , הילד שהיה עצמאי ובטוח בעצמו בשלב האימון. ליםלהיות מבלב

 דוחה את עזרתה וזועםשברגעים אחרים הוא משום  ,הוא מצליח לבלבל. דורשני וחרד

יש לאפשר קרבה . האם צריכה לקבל בשלב זה את שני הצרכים הנוגדים של הילד. עליה

. הצורך שלו במרחקלקבל את יש ברגעים אחרים ו, כשהוא זקוק לכך פיזית ורגשית

עבור ) Quietly available( "זמינה באופן שקט"מאהלר הסבירה שהאם צריכה להיות 

מדובר בשילוב של זמינות רגשית יחד עם דחיפה עדינה ושקטה לעבר , כלומר. הפעוט

הפעוט צריך לחוש שההורה הזמין באופן . בלי שהפעוט יחוש דחייה או נטישה, העצמאות

חשוב שההורה יהיה  .ף רגשית ומתפעל מהגילויים ומההרפתקאות שלומשתת, שקט

. מסוגל ליהנות מהיכולת של הפעוט להבין את העולם ולרכוש כישורים כדי לחיות בו

הזמינות השקטה מאפשרת לפעוט לחוש שהמרחק הנכון נקבע על ידו ולא נכפה , מצד שני

  ). המבולבלים בשלב זה(באופן שאיננו תואם לצרכיו 

מדובר "כי  אמונתהם שתבחר לדחות את התלות המחודשת של הילד בגלל א

חזרה מחודשת תתעלם מהצורך ההתפתחותי של תעשה טעות משום שהיא , "בילד גדול

על מפתן הדלת שהילד יחווה חוויה אמביוולנטית כמי שנע צורך יש , כאמור. אליה

ה על המפתן קדימה התנוע. וטרם החליט אם פניו פנימה או החוצה קדימה ואחורה

רגשית  לֵש יחוש ּבָ שהפעוט עד  ,לעבד את האמביוולנטיותואחורה היא סמלית ועוזרת 

   .ולחזור בעת שיזדקק, לעבר העולםמהסף טחון ילצאת בב

 מהאם אופטמילימרחק ביצירת  הוא "ההתקרבות מחדש"משבר  פתרון

)Optimal distance( , נוכחות "וך ת מיטביתמרחק רגשי המאפשר לתפקד בצורה

משום שהוא יוצר פשרה בין , המרחק האופטימלי מהווה פתרון. של ההורים "שקטה

כך נוצר איזון בין הצורך בקרבה . "ההתקרבות מחדש"שני צדי הקונפליקט של שלב 

. האופטימליאת יצירת המרחק המאפשרות ישנן מספר יכולות . לבין הצורך במרחק

 עם ההזדהות, בנוסף. רב יותר ר ממרחקהשימוש בשפה מאפשר יצירת קש, ראשית

 מזכירה מאהלר. לו להתרחקההיבטים הטובים שבהורים מחזק את הפעוט ומאפשר 

 ,קטיםיפלנקולעבד  המאפשרת ,המתפתחת בשלב זה את יכולת המשחק הסימבוליגם 

נראה כי הגורם המשמעותי ביותר  .ולקדם את המרחק האופטימלי וצרכים משאלות

בנושא זה יורחב בדיון . עם יכולת להישען עליה מבפנים ות האםהפנמה של דמהוא 

  . "קביעּות האובייקט הרגשית"של , בשלב האחרון
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אלא בעיקרו  ,פיזי מרחקאיננו רק  האופטימליהמרחק חשוב להבהיר כי 

ויאפיין , עם ההתפתחותהופך לקו אישיותי המרחק האופטימלי . ובינאישינפשי מרחק 

במרחק זה מזה אנשים שונים . מאוחריםשו לעצמם בקשרים את המרחק שאנשים יחפ

 תיסטורייהלכל אדם . ההתפתחות האישית שלהם בגלליוצרים  שהם האופטימלי

  .המעצב את המרחק המדובר, "ההתקרבות מחדש"משבר שונה לופתרון  ההתפתחות

  

 יקטיהאובת אינדיבידואציה ותחילת קביעּו: רביעי שלב-תת  3.4

 – )Individuation and Emotional object constancy( הרגשית

  )והלאה(גיל שנתיים עד שלוש 

. אציהידובדיאינוה הספרציהמתחיל להיווצר גיבוש של תהליך בשלב הרביעי 

מדובר בתהליך כי  להדגישיש אך , שלב זה הוא האחרון המתואר בתיאוריה של מאהלר

כמו (האדם הבוגר . יל שלושולבטח איננו מסתיים בג, כולו לאורך מעגל החייםהנמשך 

ולמרחק ונפרדות ) אציהואינדיביד(באופן ייחודי עצמו הגדרת לשואף כל העת ) הפעוט

בעבודה , םהוריה, הזוג או בת בן עם, הסובבים אותובקשרים ) ספרציה(מתאימים 

  .ועוד

היא מצב שבו ) Emotional object constancy( הרגשית אובייקטקביעּות ה

של  סמלי וקבוע ייצוג פנימימדובר ביצירה הדרגתית של . היא יציבה התחושה הפנימית

הישג זה מאפשר לילד לתפקד בנפרד . דמות ההורה המושקעת באופן חיובי בילד

הסביר ) Pine )2004. ובמרחק מההורה למרות הכמיהה לקרבה והקשיים הנלווים לכך

גם , ים את האםכי קביעות האוביקט הרגשית הינה היכולת של הילד לשאת מבפנ

ההפנמה של . קביעות זו מאפשרת פתרון של קונפליקט הספרציה. כאשר היא לא נוכחת

  .אך בו זמנית גם קרובים לאם, האם מאפשרת להתרחק ולהיות נפרדים

 תקביעּוכדי להבין כיצד ביסוס הייצוג הפנימי של דמות ההורה קשור ל

, ברים שנציג מופיעים אצל מאהלריש לציין כי ההס. נציג כעת מספר רעיונות, הרגשית

רעיונות אלו מבוססים על תיאוריות . אך הם אינם ייחודיים לתיאוריה שלה

, עם זאת. פסיכואנליטיות שעליהן גם מאהלר עצמה נשענה בהיותה פסיכואנליטיקאית

  . אינדיבידואציה- ההדגשים של מאהלר שונים בגלל המיקוד בתהליך הספרציה

היציבות . יציבות פנימיתתייחסת לחוויה של ת מיקט הרגשייקביעות האוב

. בחיי הפעוט תהדמויות המשמעותיושל  ייצוג פנימי קבוע ויציבנוצרת על ידי קיומו של 

למשל ייצוג של ( החיצוני אובייקטשל הוסמלית סכימה פנימית הוא פנימי הייצוג ה

תכונות  מדובר בסכימה עם מאפיינים קוגניטיביים ורגשיים המתעדים את). האם

ייצוג זה נבנה דרך אינטראקציות רבות הנשמרות . עימה קשרההדמות ואת מאפייני 

  . בזיכרון ומתגבשות לייצוג שלם

שמתקיים בעולם  קבועמלמד על דבר  "קט רגשיתיאובי קביעּות"המושג 

. מדובר בתחושה של יציבות עם חוויה אינטגרטיבית בעלת המשכיות בזמן. הפנימי

וכתוצאה מכך , ת מתבטאת בחוויה יציבה וגם בתנהגות יציבה יותרהיציבות הפנימי

כך גם תפיסת העצמי והדמויות האחרות . הרגשות אינם נתונים לתנודות קיצוניות מדי

  .איננה מפוצלת ואיננה משתנה באופן קיצוני מדי
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ילד להסתמך על עצמו מאפשרת ל) קטיאובי(יציבה של דמות ההורה  הפנמה

להישען זאת משום שהוא יכול . הלאה ולהתפתח טחוןיבבבעולם  לפעול, בעת מצוקה

 המופנםמיטיב ה קטיהאובי. לפנות לקבלת עזרה מבפניםעל האובייקט המופנם ו

מאפשרת  "אם פנימית"ה. מקור כוח פנימי המאפשר תפקוד במצבים מתסכליםמהווה 

, שר הרגעהמאפהמופנם קשר ה. פיזיתה הללא נוכחות גם, עימההעצמי של קשר תמידי 

מגיעים אשר מאפיינים אלו כ. אמון בסיסי ועוד, אמונה בעצמי, עידוד, ויסות עצמי

. רגשיתמבחינה ניתן לדבר על אדם בשל , של ההורה כלומר מהייצוג הפנימי, פניםבמ

של  "הפנימי הפעולהמודל "מושג הבין מושג זה לבין שתוכלו לבחון את הדמיון והשוני 

  . רסשמוזכר בספר הקו בולבי

הילד חווה את האם האובייקט הרגשית היא ש קביעותמשמעות נוספת של 

מדובר  ).ואם אחרת שאינה מתגמלת "אם טובה"בניגוד לחוויה מפוצלת של ( כאחת

רע (של אם דרך איחוי הייצוגים המפוצלים שבו הילד מגבש ייצוג כללי יחיד תהליך ב

נשנות וזרות וח) התנסויות(ויות חושל האם נוצר דרך  השלם והמאוחדהייצוג ). וטוב

התקדמות זו . חיובי בילד באופןת וושקעהמ, הוריתדמות עם  יחסי גומלין מיטיבים של

לפתח תחושת ובתוך כך , לפתח כאמור את היציבות הפנימית בשלב זהאפשר לילד ת

ת תושג קביעּו כלומר –תסכולים  לשרודיכולת , בוחן מציאות תקין, זמן תקינה

   .שיתאובייקט רג

, אולם. המופנמים של הדמות המטפלת קטיםיהאוביעד כה דיברנו על קביעות 

נפרדות השגת קשורה ב ת העצמיקביעּו. העצמיייצוג מתגבשת גם לגבי קביעות ה

 יייצוג ,כלומר .)דמות ההורה( יקטיאובבין ייצוג הלהעצמי ייצוג בין  פנימית) ספרציה(

כדי שייצוג העצמי  העצמישל  ייצוגהמ יםפרדלהיות מוצריכים  יםהפנימי יםהאובייקט

תהליך  איננה הספרציהכי  לפיכך ברור. )ותיווצר קביעות רגשית(יהיה יציב ומתמשך 

בו העצמי ש ,פנימישהוא גם מדובר בתהליך . בלבדוהתרחקות פיזית חיצוני של פרידה 

של  זו יתוזו. ההורים יייצוגלבין  בינוברורים פנימיים מתגבש על ידי יצירת גבולות 

לא אחת קורה , לדוגמה. שונות קליניות להבין תופעות עוזרת פנימיתההספרציה 

 מהשפעתם חררתלהשמצליחים אינם אך , פיזית מאנשים קרובים להםנפרדו שאנשים 

הוא עסוק כל העת  ךא, אדם מבוגר שהוריו כבר אינם חיים דמיינו, למשל. ההרסנית

על זאת ניתן להבין . חסר יכולות כפי שהם חשבו הוא איננו כיבניסיון להוכיח להם 

זו אך  ,התרחשהכבר אמנם הפרידה הפיזית . פנימיתרקע קושי ביצירת נפרדות 

ובולט היעדר גבולות פנימיים בין ייצוג העצמי לבין ייצוג ,  לא הסתיימהעדיין הפנימית 

עצמי ללא רצונותיהם ושאיפותיהם של ההורים משולבים במקרה זה ב. ההורה המופנם

  .יכולת להפרידם

ומדובר בתהליכים  ,האינדיבידואציה לבין הספרציהקשר בין תהליך יש 

יתחיל הילד לחוש את  ,)ספרציה( יקטימהאובמופרד  העצמירק כאשר . משלימים

מקדמות  הפעוטהיכולות החדשות של . ולגבש את זהותו לו חודייםיהיהיבטי העצמי 

, המתפתח בוחן המציאות, היכולת המילולית .הן את תהליך האינדיבידואציה גם

מתגבשים ומאפשרים לילד לבנות ולהכיר  ,לקשר הדדי יותר והיכולתיכולת המשחק 

 הדדי יותרוקשר בוגר גם מאפשרים  אלוכל . בפני עצמו אינדיבידוםות ולהו חודיותויבי

   .עם הזולת
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עגל לכל אורך מ, כפי שהוסבר, תהליך הספרציה והאינדיבדואציה נמשך

. נוצר בסיס ראשוני ויציב יחסית למאפייני הספרציה והאינדיביודאציה 3בגיל . החיים

זהו בסיס שנבנה החל מהיחס הסימביוטי הראשוני ועד למאפייני הקשר המתקדמים 

  .זהו בסיס שעל גביו תונח המשך ההתפתחות של הילד והאדם הבוגר. 3יותר בגיל 

  

  

  הערכת המודל של מאהלר.  4

ה של מאהלר תרמה באופן משמעותי ביותר להבנת הפסיכולוגיה התיאורי

כך . ולתחום הטיפול הקליני בילדים, הן התיאורטית והן המחקרית, ההתפתחותית

הפסיכולוג צריך להישען על מודל , בעת שנעשית הערכה קלינית של ילדים, למשל

מש גם המודל של מאהלר ממשיך לש. התפתחותי כדי לקבוע האם ההתפתחות תקינה

השפה התיאורטית באשר לספרציה . כיום בסיס להבנה קלינית של ילדים

  .והיא שימושית לתיאור תופעת רגשיות רבות, ואינדיבידואציה רווחת בעולם הקליני

אז יצאה , 2006לשנת  "נקפוץ", לשם המחשת השפעתה של גישת מאהלר

שהוא המדריך  ,Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM)לראשונה מהדורה של 

מדריך זה משלב גישות תיאורטיות פסיכואנליטיות יחד . לאבחון בגישה פסיכודנימית

משמש בין היתר  PDM-ה). PDM Task force, 2006(עם מחקרים אמפיריים עדכניים 

 התקיןוכנקודת פתיחה הוא מתמודד עם השאלה מהו התפקוד הנפשי , לאבחון ילדים

כדי לדון ). וגיה יש להגדיר תחילה מהי בריאות נפשיתכדי לדעת מהי פתול(של ילדים 

אחרי גיל (תשעה מדדים עיקריים המאפיינים ילדים  PDM-בתפקוד הנפשי מוזכרים ב

מבט במדדים אלו מלמד כי השפעתה של מאהלר על ההבנה ההתפתחותית נוכחת ). 3

וגמה נזכיר כד. שנה מאז הוצגו רעיונותיה לראשונה 30-למעלה מ, באופן בולט גם כיום

, האחד הוא היכולת להבחנה ולאינטגרציה: שני מימדים לתפקוד תקין של ילדים

המימד של ההבחנה והאינטגרציה מתאר . והשני הוא היכולת לבסס ייצוגים פנימיים

היכולת , את יכולתו של הילד להכיר ולהבחין בחוויה של העצמי לעומת חוויית האחר

המדד השני הוא היכולת לבסס ייצוגים פנימיים . מהוכדו, להבחין בין דמיון ומציאות

מדובר אפוא בקיומם של הפנמות או ייצוגים פנימיים עם ). של העצמי ושל האחרים(

 ,PDM Task force(טווח רגשי מלא שבהם הילד יכול להיעזר כדי לווסת את עצמו 

2006.(  

לכם מזכירים  PDM -תיאורים אלו של התפקוד הנפשי הרצוי של ילדים מה

. בוודאי את המושג ספרציה שתיארה מאהלר ואת מושג קביעות האובייקט הרגשית

, ההבחנה בין העצמי לאחר היא אחד מהיבטי הספרציה אינדיבידואציה לפי מאהלר

המימד השני . וכתוצאה מכך נוצרת הבחנה בשלה בין המציאות החיצונית והפנימית

מזכיר לכם בוודאי את , ות העצמישהוזכר בדבר ההפנמות הפנימיות הקשורות לוויס

כל אלו הם רעיונות שפגשתם . הדיון בקביעות האובייקט הרגשית שמאהלר המשיגה

הטיפולי והמחקרי כפי , בתיאוריה של מאהלר והם נוכחים עדיין בשדה התיאורטי

  . 2006בשנת  PDM -שהעיד ה
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, ותינראה כי התיאור של מאהלר איננו רק תיאור התפתח, באופן כללי יותר

אחת . אלא גם דרך להמשיג ולהבין תהליכים של טיפול נפשי בגישה הפסיכודינמית

ההתפתחותי שנפגע בעבר וגורם ' האזור'המטרות בטיפול פסיכודינמי הינה לזהות את 

ישנם מודלים ותיאוריות רבות המתארים את הכשלים ההתפתחותיים . למצוקה בהווה

אוריה של מאהלר על הספרציה התי. האפשריים שעלולים להוביל לקשיים

והאינדיבידואציה הינה אחת התיאוריות המרכזיות שמהוות מבנה מארגן ומסביר 

קשיים רגשיים וקשיים בינאישיים של מטופלים , פעמים רבות. לקשיים אלו גם כיום

. אינדיבידאוציה שאותם יש לעבד בטיפול-מבוגרים מצביעים על קשיי ספרציה

הפרעת אישיות , כך למשל. ות גם להבנת הפרעות נפשיותההמשגות של מאהלר עוזר

לא נרחיב . "ההתקרבות מחדש"גבולית מוסברת במידה רבה על ידי קשיים בשלב 

  .בנושא זה ותוכלו ללמוד עליו בקורס פסיכופתולוגיה

המחקרים איפשרו . המודל התיאורטי של מאהלר היווה בסיס למחקר ָעֵנף

מאהלר ולהרחיבם כדי ליצור תיאוריה מגוָּבה  לבחון אמפירית את הרעיונות של

שנשען בין היתר , Yaleועמיתיו מאוניברסיטת  Blattנזכיר את המחקרים של . במחקר

ועמיתיו פיתחו כלי מחקרי המאפשר  Blatt et al, 1981 .(Blatt(על רעיונותיה של מאהלר 

, הם סברו. האינדיבידואצי-לדרג את הרמה ההתפתחותית של אנשים על ציר הספרציה

מלבד ציר , אולם. נפרדותכי ההתפתחות מתרחשת בכיוון של יצירת , בדומה למאהלר

ציר הציר הנוסף הוא : יש לטענתם ציר נוסף ומרכזי להתפתחות התקינה, הנפרדות

). Relatedness) (Blatt and Behends, 1985, Blatt and Blass, 1996( לאחר ההתייחסות

במידה סותרים זה את זה ) פרדות ושל ההתייחסות לאחרשל הנ(שני הצרכים הללו 

. כלומר על קרבה, והשני על הצורך ההפוך ממרחקהאחד מדבר על מרחק . מסוימת

זמנית ישנו מניע -אך בו, ניתן לומר שכאשר אדם נפרד מהאחר הוא יוצר מרחק ממנו

איזון ה). התייחסות(נוסף מלבד המרחק והוא הצורך להיות קרוב ובקשר עם הזולת 

את האיזון של   Blattמגדיר לדעת) נפרדות והתייחסות(בין שני הצרכים הסותרים הללו 

אדם , למשל(בעוד שפסיכופתולוגיה מוגדרת כהיצמדות לאחד הקטבים , האדם הבריא

במחקר נוסף ביקשו לבחון את , בדומה לכך). שיוצר רק נפרדות וללא התייחסות לאחר

המחקרים הראו כי . יחסות לבין הבריאות הנפשיתהקשר בין מימדי הנפרדות וההתי

הגדרה : דירוג גבוה על מימדי הנפרדות וההתייחסות קשורים לשלל תפקודים תקינים

ניתן , כלומר. יכולת לאמפתיות ועוד, יחסים קרובים והדדיים עם הזולת, עצמית טובה

יחד , הלרכפי שתיארה מא, לראות כי ההתפתחות התקינה כוללת בחובה יצירת נפרדות

  . עם יכולת התייחסות לאחר

מחקר מעניין נוסף שנעזר במימד זה של הנפרדות וההתייחסות בדק את 

המחקר ביקש לבחון את אחת . ההשפעה של טיפול נפשי ארוך טווח על המטופלים

תוצאות המחקר . כיצד הוא עוזר: השאלות הבסיסיות והחשובות שיש לגבי טיפול נפשי

, כלומר. התייחסות-נוצר בעזרת הטיפול שיפור במימד הנפרדות לימדו כי לאורך הזמן

בתחילת . בעקבות הטיפול חלו שינויים בייצוגים הפנימיים של העצמי ושל הזולת

הטיפול הייצוגים של העצמי והזולת היו עם נפרדות נמוכה ועם קושי להתייחס לאחר 

עם קביעות אובייקט  ,לאחר טיפול ממושך הייצוגים הפכו נפרדים יותר. בצורה בשלה

שינויים אלו ). Blatt, Stayner, Auerbach and Behrends, 1996(רגשית ואינטגרציה 
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בייצוגים על ציר הנפרדות וההתייחסות מסבירים את השינוי שרואים אצל אנשים 

  . לאחר טיפול ממושך

  

המחקרי והתיאורטי , נוכחנו עד עתה כי תרומתה של מאהלר לתחום הטיפולי

ממצאים מחקריים מהשנים , עם זאת. ומה עצומה גם במבט משנות האלפייםהיא תר

. האחרונות העלו הסתייגויות לגבי חלק מהקביעֹות התיאורטיות של מאהלר

ואפשרו למדע הפסיכולוגיה להמשיך , הסתייגויות אלו תרמו רבות להבנת ההתפתחות

  .ולהתפתח

לגבי מהות השלב  הסתייגות מרכזית אחת שעלתה מהמחקרים העדכניים היא

מאהלר טענה שבחצי השנה הראשונה , כזכור. האוטיסטי הנורמלי שתיארה מאהלר

מצב זה מאופיין לדעתה בניתוק מהסביבה החיצונית . התינוק שרוי במצב אוטיסטי

מחקרים שונים העלו ממצאים שלא אוששו את . ובהיעדר יכולת לתפוס את האחר

את הטענה בדבר היעדר נפרדות בין העצמי ולא אוששו , "האוטיזם הנורמלי"מושג 

מחקרים מלמדים כי הרך הנולד רגיש לגירויים חיצוניים מסוימים כגון פנים . והאחר

מחקרים אחרים , בנוסף. וכי התינוק מוכן ללמידה חיצונית, קול אנושי, אנושיות

ת שימוש ביכולו, יכולת חיקוי, מלמדים על יכולות של למידה אצל תינוקות קטנטנים

כל אלו עומדים ). Fonagy and Target, 2002(זיכרון ויכולות הסתגלותיות נוספות רבות 

זוכר , שכן התינוק לומד מסביבתו, בסתירה למושג האוטיזם הנורמלי שתיארה מאהלר

ממצאים אלו מוזכרים גם בחלקם בספר הלימוד . ומתחיל להבין את המרחש סביבו

ולהשוותם לתיאורה של מאהלר את השלב וכעת תוכלו לעיין בהם שוב , 4בפרק 

  . האוטיסטי הנורמלי

מעלה אפשרות לפיה , נורמליהטענה של מאהלר בדבר אוטיזם ינקותי , בנוסף

תינוק שלא עבר את השלב , כלומר. הסיבה להפרעת האוטיזם היא כשל התפחותי

הנחה זו אינה . האוטיסטי בגלל סביבה לא מטפחת עלול לסבול מאוטיזם כמחלה

משום שהידע המחקרי בתחום זה מלמד כי אוטיזם קשור פעמים רבות בבעיות , פהתק

  .שאינן נובעות בהכרח מיחס סביבתי, מולדות ומבניות

השתנתה לא רק בעקבות , או כנתון בסימביוזה, תפיסת התינוק כאוטיסט

זרמים תיאורטיים חדשים שהתפתחו תרמו לתפיסת התינוק כבעל יכולות . מחקרים

 הגישה ההתייחסותית. ובינאישיות מפותחות מאלו שתיארה מאהלרחברתיות 

)Relational (הן גישות המדגישות את הקשר ההדדי  והגישה האינטרסובייקטיבית

, מזווית ראייה תיאורטית זו. והמפגש הבינאישי הממשי כמוקד להבנת ההתפתחות

  ). Benjamin,1998(החל מרגע לידתו  קשרהתינוק נתפס כמי שיוצר 

, פסיכואנליטיקאי וחוקר התפתחותי בעל שם, )Stern, 1985(ניאל סטרן ד

העולם "ספר בשם  1985מוביל ומרכזי מהזרם האינטרסובייקטיבי פרסם בשנת 

בספר חשוב זה סטרן הציג טענות מגובות מחקרית המנוגדות . "הבינאישי של התינוק

קטיבי בניסיונותיו התינוק שסטרן מתאר הוא תינוק חברתי וא. לתפיסתה של מאהלר

או (סטרן טען כי החוויה של הקשר עם האם , כמו כן. המוקדמים להסתגל ולהתמודד

החוויה הראשונה את . מתוארת באופן לא מדויק אצל מאהלר) עם כל מטפל משמעותי

ורק בהמשך נוצרת , היא של מיזוג סימביוטי חסר גבולות ונפרדות, לפי מאהלר, האחר
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, כלומר. סדר הדברים הוא הפוך, לדעתו של סטרן. תפתחותיספרציה המבשרת הישג ה

בהתחלה התינוק חווה נפרדות ורק לאחר מכן מתפתחת היכולת לחוות התמזגות 

. היכולת להתמזג עם האחר היא הישג התפתחותי ולא כשל התפתחותי, לדעתו. בקשר

העצמי . סטרן טען כי מלכתחילה יש לעצמי גבולות וישנה חווית עצמי קבועה ויציבה

כך שאין לטעון , החוויה שייכת תמיד לעצמי ואיננה מתבלבלת עקב אובדן גבולות, יציב

היכולת , לדעתו של סטרן, לפיכך). Stern, 1985(כי קיים טשטוש גבולות סימביוטי 

היא חוויה מאוחרת יותר של קשר ובו ישנה , המתקדמת של אובדן הגבולות עם האחר

  . הישענות והתמזגות

המתבססים על גישה זו מלמדים כי התינוק מגיע לעולם עם  ריםמחקגם 

 & Stern, Jaffe, Beebe(יכולות חברתיות ויכולת להדדיות מסוימת כבר מתחילת דרכו 

Bennett, 1975; Trevarthen, 1979 .( ניתן לראות כי תפיסה מחקרית ותיאורטית זו

, כך למשל. באופן מוחלט הפכה כמעט על פיה את תפיסת התינוק כיצור מנותק ותלותי

שבו הוא עושה העוויות  "שיח"התינוק מסוגל כבר בגיל שלושה חודשים לנהל 

התינוק מסוגל להתאים את עצמו , בנוסף. מחייך ומפיק תגובה מההורה, מתוחכמות

כשהאם , למשל. וכדומה, שיח דרך תנועתיות-ליצור משחק ודו, ליחסי גומלין הדדיים

 ;Beebe, 1985פיו פעור והוא מחייך בתגובה , וק מגיב בכל גופוהתינ, צוחקת וזזה במרץ

Beebe and Lachman, 1992) .( כלומר המחקר הנשען על הזרם האינטרסובייקטיבי

ועל כן מושג הניתוק האוטיסטי או , מכיר בכך שישנה הדדיות כבר מגיל מוקדם ביותר

  .המיזוג הסימביוטי איננו מקבל תמיכה מלאה

הפכו המונחים אוטיזם נורמלי וסימביוזה למונחים  וף השניםנראה כי עם חל

. יותר מאשר תיאור של התפתחות נורמטיבית, המשמשים לתיאור תופעות פתולוגיות

שאולי אינן מדויקות , ניתן לחשוב על שני המושגים הללו כעל מטאפורות, עם זאת

  . אך חשובות להבנת תופעות בחיי התינוק הנורמלי, באופן אמפירי

  

ביקורת נוספת היא סביב הדגש הרב מדי בתיאוריה של מאהלר על דמות 

כמו גם בתיאוריות פסיכואנליטיות רבות (האב הוזנח במידה רבה בתיאוריה . האם

ולכן , התפיסה המודרנית רואה באב שותף לגידול הילד בדומה לאם, כיום). אחרות

תרומת האב . של ילדיואינדיבידואציה - האב נתפס כחיוני ותורם בתהליך הספרציה

  :לתהליך הספרציה והאינדיבידואציה יכולה להיות בשני אופנים לפחות

הנחה זו מובילה למחשבה כי גם . ייתכן שאין הבדל מהותי בין תפקידי האב והאם  .א

לרבות יצירת , שמאהלר תיארה "אמהיים"האב מסוגל למלא את אותם תפקידים 

האב יכול  –ובאופן כללי , )מביוזהאנו נזהרים כעת לכנות זאת בשם סי(תלות 

משום שבכל אדם ללא קשר לשיוך , הנחה זו הגיונית. להוביל ללידה הפסיכולוגית

גם , כלומר. אמהי-אבהי יחד עם יסוד נשי-ישנו תמהיל של יסוד גברי, המגדרי שלו

כשם שבאשה יש מרכיב ) מטפל ורגיש, הגבר יכול להיות רך(בגבר ישנו מרכיב נשי 

תהליכי סוציאליזציה של עיצוב ). דורשנית ומתפקדת, ולה להיות קשוחהיכ(גברי 

מגדרי יחד עם יסוד גנטי וביולוגי גורמים לכך שנשים מחוברות באופן טבעי יותר 

האב שיש בו גם , לפיכך. אבהי-וגברים מחוברים יותר לצד הגברי, אמהי-לצד הנשי
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תהליך שמאהלר , ציהאינדיבידוא-יסוד אמהי יכול לאפשר קשר המקדם ספרציה

 . תיארה במקור עבור תפקיד אמהי

לפי גישה . טענה אחרת איננה מנסה לבטל את השונות המגדרית של אבות ואמהות  .ב

מאלו של האם בעיצוב ההתפתחות  השוניםזו יש לאב תפקידים חשובים 

הדיון לגבי תפקיד האב בהתפתחות הילדים הוא נושא . אינדיבידואציה- והספרציה

 Theהספר . ם האחרונות בתחום המחקר והתיאוריה הפסיכודינמייםבשני "חם"

Importance of Fathers  עוסק כולו בנושא זה  2002משנת)Trowell and 

Etchegoyen, 2002 .( חודי ומקדם את הספרציה של הילד ייהוא תפקיד האב

מדמות מהאם ואחרת שונה היא דמות האב , ראשית. מהאם בדרכים שונות

התינוק שיוצר קשר עם דמות קרובה אליו ). בסוג הקשר ועוד, התייחסותב, במראה(

היציאה אל העולם "ובכך מתחיל את  מרחיב את עולמו ,יתאמהאך שונה מהדמות ה

אפשר לטעות כי  1976טען בשנת  ,פסיכואנליטיקאי איטלקי  ,Gaddini. "הגדול

כביכול  היאהאם משום ש, בחיי התינוק "יקט השנייהאוב"האב הוא במחשבה ש

, עבור התינוק הראשוןיקט יהאובהוא  האב ,למעשהאולם . קט הראשוןיהאובי

יבקט יתפיסה זו של האב כאו. שמגיע מהעולם החיצונימשום שהאב הוא הראשון 

כמי שמביא את העולם ואת האחרּות לחיי חיצוני ראשון ממחישה את חשיבותו 

במונחים של . הספרציהך והיציאה אל העולם היא כמובן חלק מתהלי, התינוק

הדיאדה לר אפשר לטעון כי כניסתו של האב לקשר יוצרת הפרדה בין המא

מצב  היאה ישלישי. יה ולא דיאדהיוכך נוצרת שליש ,אם-הסימביוטית תינוק

 Trowell and(רחבה יותר  התייחסותעם יותר ספרציה ועם  ,יותר "מרווח"

Etchegoyen, 2002 .(את הילדים לספרציה באופן ישיר  אבות נוטים לקדם, בנוסף

אבות מעודדים פעילות מוטורית דרך . ולא רק על ידי נוכחותם השונה מזו של האם

ומעודדים להתמודדות עם , הם מדגישים פעמים רבות הישגיות ואתגרים, משחקים

קל לראות את הדמיון בין תיאורים אלו לבין . המציאות תוך מתן דגשים על השפה

התיאורים של תפקיד . חנה ושלב האימון שתיארה מאהלרתיאורי שלב ההב

אך הם מדגישים את חשיבות תפקיד , האבהות הם סטריאוטיפיים במידה רבה

  . חשיבות שלא הודגשה דיה על ידי מאהלר, האב

  

. מאמר זה הציג את תרומתה של מאהלר לתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, לסיום

את התרומה והביקורת שהעלו חוקרים , יאוריההצגנו את הרעיונות העיקריים של הת

נדמה שייחודה של התיאוריה היה ביכולתה לשלב מושגים . ותיאורטיקנים

גישה . תצפיתיות וטיפוליות, פסיכואנליטיים תיאורטיים יחד עם מסקנות מחקריות

תרומה , רחבה כזו מסבירה את תרומתה העצומה של מאהלר לתחום ההתפתחותי

  . שנות האלפייםהבולטת גם במבט מ
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