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"האד הוא בבואה של מחשבותיו" – אפיקטטוס

מבוא
טיפול רציונאליאמוטיבי התנהגותי ) (Rational Emotive Behavior Therapyהוא שיטה של
טיפול קוגנטיביהתנהגותי אשר פותחה על ידי ד"ר אלברט אליס בשנות ה ,50ומבוססת על ההנחה
שמצוקות של אנשי נגרמות על ידי הפירושי שה נותני לאירועי בחייה ולא כפי שאנשי
נוטי לחשוב על ידי האירועי עצמ .המודל נקרא . The ABC Model of REBT :ובגרסה
העברית מודל "אמ"ת" )אירועמחשבהתוצאה(.
המודל

מדגיש את קשר הגומלי בי האירוע ,המחשבות על האירוע והתוצאות )הרגשיות

וההתנהגותיות( הנלוות לה ,וכ הקשר בי מחשבות ,רגשות והתנהגויות .המודל מבחי בי מחשבות
רציונליות )פונקציונליות( ואירציונליות )דיספונקציונליות(.
בטיפול אינדבידואלי מתמקדי בהערכה של האד את האירוע  בפירוש ,שמשפיע על התגובות
הרגשיות )אמוטיביות( והתנהגותיות ,ונוצרי מעגלי משוב תו&אישיי וביאישיי; שתי צורות
הערכה מתקיימות זו לצד זו הערכה רציונלית ,מציאותית אשר תוצאותיה הרגשיות יכולות להיות
שליליות ,א& אינ פוגמות בתפקוד ,והערכה אי רציונלית שגויה )תובענית( אשר מגבירה מצוקה
רגשית ופוגמת בתפקוד .טיפול רציונליאמוטיבי התנהגותי משפחתי הוא הרחבה של אותו מודל,
שבו ,בנוס) ,מבחיני בי אי שביעות רצו במערכת היחסי ) ,חשיבה רציונליתפונקציונלית(,

* ביה"ס לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תלאביב קליניקה פרטית.
** פסיכולוגית קלינית חינוכית והתפתחותית .קליניקה פרטית.
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שתוצאתה הרגשית היא של אכזבה ,כעס מתו ,לבי מצוקה רגשית והפרעה ) חשיבה אי רציונלית
דיספונקציונלית( שתוצאותיה הרגשיות ה דיכאו ,חרדה ,כעס קיצוני ,המקריני על מערכות
היחסי בי בני זוג או בני משפחה.
במאמר ,יתואר המודל ויובאו דוגמאות להתערבויות טיפוליות המדגימות את יישו השיטה.

טיפול רציונלי אמוטיבי )(REBT- Rational Emotive Behavior Therapy
שיטת הטיפול הרציונליאמוטיבי ) (REBTבגרסתה הראשונה נקראה תרפיה רציונלית ) Rational
 ,(Therapyוביטאה את התפיסה של הפילוסו) אפיקטטוס ,אשר טע כי "אנשי מוטרדי לא בגלל
הדברי עצמ אלא בגלל השקפת על הדברי" )אליס.(1962 ,
מאוחר יותר נוספו המרכיבי האמוטיבי וההתנהגותי– המרכזיי במודל זה – שבאי לציי כי לא
האירוע עצמו ,אלא מחשבות של האד על האירוע ,ה המשפיעות על התגובה האמוציונלית
וההתנהגותית שלו )אליס ; 1994,מלקינסו ;1993,מלקינסו .(2007 ,לפי מודל זה קיי קשר גומלי
בי מחשבות ,רגשות והתנהגויות .לדוגמה ,על פי מודל זה ,האמירה "הבחינה 'מלחיצה' אותי" ,הינה
הערכה שגויה  ,שהאירוע גור ללח) /חשיבה אי רציונלית( ,לעומת חשיבה רציונלית לפיה הפירוש
ל"אני לחוצה בגלל המחשבות שיש לי על הבחינה"הערכה שמבטאת את האבחנה בי האירוע
לפירוש על האירוע " .לחוצה" א כ הוא התוצאה הרגשית של הערכת האירוע.
אירוע מחשבה

 תוצאה

מודל ה REBTהוא מודל טיפולי ,הומניסטי וחינוכי ,ומדגיש את הבחירה שיש לאנשי – בחירה
של מחשבותיה – אפילו בשלבי חייה המוקדמי .יתירה מזו ,מרבית המחשבות וההתניות שיש
לאנשי ה עצמיות וקשורות לדברי שקורי לה בחייה .מכא ,שאפשר לעזור לה לראות את
האלטרנטיבות החשיבתיות ,כלומר ,לתת לה את היכולת לבחור בי מחשבות שיוצרות תגובות
אמוציונאליות והתנהגותיות מעוותות )לא פונקציונאליות( או מופרעות ,לבי מחשבות שיוצרות
תגובות אמוציונאליות והתנהגותיות מתונות וסתגלניות )פונקציונליות(  ,שאינ פוגמות בתפקוד.
מכא ,עקרו חשוב בבסיס מודל טיפולי זה קובע ,שבני האד יוצרי ומקיימי את ההתנסויות
הרגשיות על פי הדר בה ה מסתכלי וחושבי על חייה ועל אירועי בחייה.
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עקרו חשוב נוס) קובע שלבני אד נטייה ביולוגית חזקה לחשיבה אירציונאלית ,אשר ביטויה
הבולטי ה בפחד מפני נטישה ,כשלו וסבל .בר ,לאנשי היכולת ללמוד ולבחור את סגנו
החשיבה ,יכולת המבוססת על בחירה ועל הרצו לעשות זאת )ברנרד ;1986 ,אליס ודרייד.(1997 ,

כיצד מוסבר תפקוד ואי תפקוד על ידי מודל זה?
מודל ה ,ABCDEכפי שפותח על ידי דר' אליס ,כולל:
א = האירוע המפעיל
Activating event = A

מ = מערכת מחשבות ,אמונות
Belief system = B

ת = תוצאה )רגשית או התנהגותית(
Consequence = C

א = הפרכה  ,ערעור של מחשבות אירציונליות
Dispute = D

ת = התוצאה הריגושית וההתנהגותית החדשה
Effect = E

במלי אחרות ,במודל זה הדגש הוא על כ& שההתנסות הרגשית וההתנהגותית של אנשי בנקודה
) Cתוצאה –  ,(Consequenceאינה נקבעת על ידי אירועי בחייה )אירוע מפעיל – Activiting
 ,(eventאלא על ידי הערכת את האירועי בחייה בנקודה ) Bמחשבות –  .(Beliefsלפי מודל זה,
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א כ& ,קיי קשר ) BCמחשבה – תוצאה( ולא ,כפי שאנו נוטי להסביר את מצוקותינו בקשר C
) Aאירוע – תוצאה( .
מודל זה מבחי בי מחשבות )אמונות( רציונאליות ומחשבות אירציונאליות; שתי תת המערכות
החשיבתיות הינ הערכה של המציאות ולא תיאורה או הניבוי שלה .כלומר ,ההיגד "משהו עלול
לקרות" איננו היגד סתמי ,אלא ,א משהו אכ קורה ,הוא מבטא את הערכתנו את המתרחש.
הערכה רציונאלית עשוי ה להיות – "איזה חוסר מזל!" והערכה אי רציונאלית – "זה איו ונורא
שזה קרה" )אליס.(1991 ,
כאשר אירוע כלשהו הופ& להיות גירוי ,הוא נקלט ומעובד )מסווג ,מושווה( ,ובעקבותיו נעשית הסקת
מסקנות והערכה כלשהי של האירוע )הגירוי( .בעקבות מחשבה רציונאלית יהיו לתהלי& חשיבתי זה
תוצאות ריגושיות התנהגותיות שונות ,מאשר למחשבה אירציונאלית.
תהלי& חשיבה דומיננטי אירציונאלי מאופיי בנטייה לבסס את הסקת המסקנות ואת ההערכה על
הנחות יסוד מוטעות )"נכשלתי בבחינה וזה אומר שאני לא שווה"( .התוצאות הריגושיות
וההתנהגותיות המופקות מתהלי& זה ה שליליות מוגזמות מאוד )לכיוו של עוד) או חוסר תגובה –
דיכאו ,חרדה ,כעס רב( .לעומת זאת ,תהלי& חשיבה דומיננטי רציונאלי מאופיי בכ& שהוא מבוסס
על הערכה מציאותית יותר של האירועי וראיית באופ מאוז יותר .לכ ,התגובות הריגושיות
וההתנהגותיות הנלוות לחשיבה מציאותית ה שליליות ,א& פונקציונאליות )עצב ,חשש ,דאגה ,כעס(,
ה אינ משתקות את התפקוד אלא מאפשרות פתרו בעיות והשגת מטרות והבנה שאי נוחות
ממצבי בחיי היא בלתי נמנעת .מחשבות רציונאליות מבטאות פילוסופיה של העדפה ,רצו,
משאלה ותקווה להשגת מטרות בחיי .לעומת ,מחשבות אירציונאליות מאופיינות בפילוסופיה של
תובענות ,ודרשנות )"חייביז"( לגבי השגת מטרות בחיי או לגבי מערכות יחסי – "אני חייב
ומוכרח להיות נאהב" ,לעומת פילוסופיה המבטאת משאלה ,העדפה ורצו" :הייתי רוצה להיות
נאהב" )וול ,די ג'וזפה ,דריד .(1992 ,קיימות שלוש קטגוריות של מחשבות אי רציונאליות
המכוונות אל :עצמי ,אחרי והעול.
כמו כ ,קיימות שלוש צורות חשיבה אי רציונלית הנגזרות מפילוסופיה של תובענות:
" .1נוראיז" )(Awfulizing
כאשר אנשי נוהגי להגזי במידת הנוראיות של אירועי הקורי לה ומעריכי ומדרגי את
מידת הנוראיות של האירועי כעולה על  .100%אירועי לא נעימי רבי מתרחשי בחיינו
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והערכה אירציונאלית של אירוע תתבטא בהגזמה במידת הנוראיות שלו והתובענות שאירועי מעי
אלו לא יתרחשו )"זה נורא שנכשלתי בבחינה"(.
 .2ס תסכול נמו
" ני לא יכול לסבול זאת" – זוהי נגזרת נוספת מפילוסופיה של תובענות ,המציינת את קביעתו של
האד שלא יוכל לשאת את תוצאות האירוע ,שלהערכתו אסור שיתרחש ,שכ ,הסבל שייגר בעטיו
יהיה "בלתי נסבל" ,כלומר ,זוהי תובענות ) ,(demandingenssשאירוע מסוי "אסור" לו להתרחש
בשל הערכה )סובייקטיבית( שהוא יגרו לאד לסבול.
 .3הפחתה כוללנית בער עצמי ו\או של אחרי
נגזרת זו מציינת את נטיית של אנשי להפחית מער& עצמ ומערכ של אנשי אחרי ,ולדרג
כ"לא שווי כלו" ,א "אני" או אחרי עושי משהו ש"אסור" לעשותו ,או נכשלי בעשיית דבר
ש"חייבי" לעשותו .אנשי נוטי להתבלבל בי עצמ לבי התנהגות .כאשר ה עושי משהו
"לא בסדר" ה קובעי "אני לא בסדר ,ומכיוו שאני לא בסדר ,אני חסר ער&".

מחשבה אי רציונאלית בדר כלל:
א .שגויה ,איננה נכונה; היא קשורה להנחת יסוד מוטעית או מובילה למסקנות לא מדויקות.
אי לה עדות אמפירית תומכת מהמציאות.
ב .בעלת אופי של פקודה או ציווי .היא משקפת פילוסופיה אבסולוטית ולא הסתברותית ובאה
לידי ביטוי בתביעה ש"זה חייב ,מוכרח " לקרות ,לעומת ההערכה ש"רצוי שזה יקרה".
ג .מביאה לתגובות ריגושיות מוגזמות ומעוותות .התגובה הריגושית של מחשבה אי
רציונאלית "זה איו ונורא א לא אצליח" עשויה להיות חרדה לעומת דאגה ,שהינה תגובה
הולמת להערכת האפשרות של אי הצלחה ,והיא תגובה ריגושית מתונה יותר ,וקשורה
למחשבה רציונאלית – "חשוב לי להצליח ואעשה כמיטב יכולתי ,א& זה לא סו) העול ,א
לא אצליח ,אוכל לנסות שוב".
ד .לא מסייעת בפתרו בעיות ובהשגת מטרות )וול ,די ג'וזפה ודריד.(1992 ,
מחשבות אי רציונאליות שכיחות כוללות:
א .מחשבה של הכלאולאכלו" :א הוא אוהב אותי ,הוא לא יעזוב אותי".
ב .ניבוי שלילי" :אני אכשל".
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ג .קריאת מחשבות" :הוא שונא אותי".
ד .הקטנת ער& עצמי" :אני לא שווה כלו".
ה .ביטול של הערכה חיובית" :הוא סת אמר לי שאני חכ ,הוא לא מאמי בזה".
)ברנס(1989,

מחשבה רציונאלית בדר כלל:
א .עקבית ביחס למציאות ,ה במידה וה בסוג .נית להביא עדות תומכת באמיתותה
ונכונותה .זהו הגד לוגי התוא את המציאות.
ב .אינה אבסולוטית ,אלא יחסית ומותנית בגורמי נוספי.
ג .מפיקה תגובות אמוציונליות שליליות מתונות .טווח תגובות רגשיות מתו עד חזק משפיע
על האד ,א& אינו פוג בתפקודו.
ד .מאפשרת ,השגת מטרות בחיי ,תו& לקיחת סיכוני בדר& פחות מפחידה ומלחיצה ג
כאשר יש אי הצלחות.
כאשר מרוכזי בתובענות ובדרישה האבסולוטיסטית להצליח ,שה מחשבות המפיקות תגובות
אמוציונאליות והתנהגותיות לא יעילות ,קשה לאד לתפקד ולהפיק מעצמו את המרב ,או לההנות
יותר מהחיי .יש כא הבחנה בי תובענות ) (demandingnessלהצליח ,לבי מוטיבציה ורצו
להצליח( .בסיטואציה שבה הדגש מוש על ה"חייביז" )להצליח ,להיות נאהב ,לא לסבול(,
התובענות והדרשנות הופכות להיות מוקד המחשבה ,והתגובה הריגושית היא חרדה קיצונית ,מלווה
בהתנהגות של שיתוק )הימנעות( או של פעילות יתר .תגובות אלו מזינות דפוס חשיבה הכולל
מחשבות ,כגו" :זה לא בא בחשבו שזה לא יהיה כפי שזה "חייב להיות" .נוצרת ציפייה מופרזת,
הקשורה לתובענות להצליח ,א& מסיטה מהרצו להצליח )"כיוו שאני רוצה וחשוב לי להצליח –אני
חייב להצליח"( .צורת חשיבה זו ותוצאותיה הרגשיות הדיספונקציונליות הנלוות לה יוצרות
לולאה חשיבתיתרגשית והתנהגותית המקיימת את המצוקה.
כלומר ,האפיזודה האמוציונאלית קשורה ומושפעת מהמחשבות ) (Bעל האירוע ולאו דווקא
מהאירוע עצמו ) ,(Aכאשר העוצמה ,מש& התגובות ותדירות ה קריטריוני חשובי להבחנה בי
מחשבה מציקה )אי )רציונאלית( לבי מחשבה בונה )רציונאלית(.

6

מטרות הטיפול ה לעזור לאנשי לזהות היקשי מוטעי שעשו לגבי אירועי שוני בחייה
ולערער ) (D = Disputeעליה.

משימות המטפל כוללות:
א .לעזור לאנשי להבחי בי מחשבה רציונאלית ובי מחשבה אירציונאלית.
ב .לערער ולהפרי& מחשבות אירציונאליות.
ג .לאמ /פילוסופיית חיי רציונאלית ,המאפשרת הערכה מציאותית יותר של האירועי
בחיי ,שלא תפגו בתפקוד ותסייע בהשגת מטרות ובהנאה מהחיי .אימו /פילוסופיית
חיי זו תשפיע על הפקת תגובה ריגושית חדשה ,מתונה יותר או פונקציונלית ) New
.(Effect

דוגמה:
מטפל :מה הבעיה שעליה את רוצה לדבר?
מטופלת :אני כל הזמ בוכה בזמ האחרו.
מטפל :מה קרה בזמ האחרו?
מטופלת :אני לא יודעת ,אני בהליכי גירושי – לפי בחירתי – ואני לא מפסיקה לבכות.
מטפל :את עומדת לסיי מערכת נישואי וזה עצוב ,ג א זוהי החלטת& ,א& מדוע את בוכה?
]המטפל מבחי בתגובה שלילית מתונה נאותה ,בי עצב לבי דיכאו ,שהיא תוצאה של מחשבה אי
רציונאלית[.
מטופלת :נכו ,החלטתי ,ואני לא מבינה למה אני בוכה כל הזמ.
מטפל :מה את אומרת לעצמ& על ההחלטה של&?
מטופלת :אני מרוצה מההחלטה שלי ,לכ איני מבינה מה קורה לי )מטופלת מדגישה את המחשבה
הרציונאלית שהביאה להחלטה ,ומרמזת על ההערכה האירציונאלית שהיא עושה על החלטתה(.
מטפל :בואי נבדוק "מה עוד עובר ל& בראש" ,נשמע כי את חושבת על ההחלטה כנכונה ,אבל כנראה
יש משהו נוס) שאת אומרת לעצמ&.
מטופלת) :פורצת בבכי( ...כ ,אני כל הזמ אומרת לעצמי" :מה יהיה א אני לא אסתדר אחרי
הגירושי?"
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מטפל :מה הגרוע ביותר שאת חושבת שיהיה?
מטופלת :שזה יהיה נורא...
מטפל :בוודאי יהיה קשה לגבי דברי מסוימי ,אבל לא הכל יהיה נורא ,ובמובני מסוימי  ,כפי
שאת מעריכה ,תהיה ג הקלה ,הרי משהו הביא אות& להחלטה על הגירושי.
מטופלת :נכו .אבל א זה לא יל& ,בעצ כל החיי שלי דפוקי ,ג בעבר וג בעתיד.
מטפל :זוהי מחשבה אירציונאלית ,שמרמזת שאת מכלילה וגורמת לעצמ& להיות בדיכאו .א
תבחיני בי הקושי ,שיתלווה לדברי מסוימי ,לבי הסיפוק מדברי אחרי והצור& לנסות,
תיווכחי שתהיי לעתי עצובה ,לעתי מאוכזבת ,ולעתי מרוצה.
המטפל מבחי בי ההערכה השגויה ותוצאותיה הרגשיות המוגזמות ומגבירות מצוקה ,לבי הערכה
מציאותית שנלווה אליה מגוו של תגובות רגשיות :אכזבה לצד ספוק.

טיפול משפחתי לפי הגישה הרציונאלית אמוטיבית התנהגותית ) Rational

(Emotive Behavioral Family Therapy
טיפול משפחתי וזוגי על פי המודל הרציונאליאמוטיבי התנהגותי הוא הרחבה של המודל
האינדבידואלי ,בכ& שהוא מתמקד בתגובות היחיד והתנהגויות של אחרי במערכת המשפחתית.
הפירוש שנית על ידי היחיד להתנהגויות של אחרי מלווה בתגובות אמוטיביות והתנהגותיות,
ונוצרי מעגלי משוב ,שה תו&אישיי וביאישיי )אפשטיי ואחרי 1988, ,אליס ודריד.(1997,
במערכת המשפחתית ישנ אירועי מפעילי רבי ,שעליה כל אחד מחברי המשפחה יכול להגיב .
התגובות לרוב מושפעות משני מקורות :מהאמונות הדומיננטיות במערכת המשפחתית המסוימת
)להצליח ,להיות חזק ,לשמור על כבוד המשפחה( ומאלו שיש לכל אחד מבני משפחה על מערכות
יחסי בכלל ועל האמונות המשפחתיות הקיימות.
הגישה המערכתית לטיפול משפחתי שכיחה ביותר בקרב מטפלי ,ומניחה  ,שבמידה רבה מקור של
הפרעות נפשיות הוא במערכת המשפחתית .הטיפול מבוסס על הבנת התפקוד של המערכת
המשפחתית ,ובמסגרתו מתקיימות פגישות ע רוב או א חלק מבני המשפחה .בפגישות אלה
המטפל צופה בבני המשפחה ובאינטראקציות שביניה .בהתא להערכתו את תפקוד המשפחה הוא
מתכנ את השינויי הרצויי בה .ההנחה העיקרית של הגישות המערכתיות לטיפול משפחתי היא
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ששינויי ביחסי בי בני המשפחה ובמערכת המשפחתית ,יגרמו לשיפור התפקוד של הפציינטי
המזוהי )ה ,(IPSשבגלל המשפחה הופנתה או פנתה לטיפול.
הגישה המערכתית המסורתית לטיפול משפחתי מתמקדת במערכת כולה ולאו דווקא בתגובות
האינדיבידואליות של היחיד במצבי השוני במסגרת המשפחה )לבנט ;1978 ,אליס ;1978 ,ניקולס,
 ;1987הובר וברוט .(1989 ,טיפול רציונאלי אמוטיבי ) (REBTמדגיש את הצור& להתמקד ביחיד
בתו& המערכת המשפחתית ,בהבנת המער& הקוגניטיבי שלו ,ובאינטראקציה של תגובותיו הרגשיות
וההתנהגותיות ע תגובות האחרי.
התערבויות הנגזרות מפרספקטיבה זו מאפשרות שינוי במערכת משפחתית שלה קשיי במערכות
יחסי ובתפקוד .על פי ה 'REBFTההפרעה ביחסי זוג או בי בני המשפחה מושפעת
מהאינטראקציה במערכת המשפחתית ,א לא נובעת מה .ההפרעה ביחסי נגרמת על ידי
העמדות והפירושי שיש לכל אחד מבני המשפחה על האירועי המתרחשי בה .לפי מודל ה
 ABCשל ה REBTנית להסביר יחסי המשפחה ,כדלהל :לא האירוע המעורר ) (Aהמתרחש
במסגרת המשפחה הוא הגור לתגובה הרגשית ) ,(Cאלא הפירוש ) (Bשל האירוע הוא הגור
לתגובה הרגשית ).(C
מודל זה מציי שלכל אחד מבני המשפחה יש נטיות מולדות לחשיבה אירציונאלית הגורמת
למצוקה רגשית ,וא) יוצרת קשיי ביחסי הבינאישיי .לעומת זאת ,במודל זה מודגשת הבחירה
והיכולת של האד לשנות כשל חשיבתי ,ולשפר את תפקודיו במערכת המשפחתית .המטפל
המשפחתי על פי ה REBTיתמקד בנסיו להראות לבני המשפחה ,וללמד שא ה יפריכו )(D
בצורה פעילה את המחשבות האירציונאליות שלה ) ,(irBsובמקומ יאמצו דפוס חשיבתי רציונלי
מציאותי יותר ,תהיה לכ& השפעה ממתנת על התוצאות הרגשיות וההתנהגותיות של כל אחד ואחת
מחברי המשפחה) ,אכזבה לעומת כעס קיצוני( ויתאפשר פתרו בעיות במערכת המשפחתית בצורה
יעילה ומועילה וכ השגת המטרות של המשפחה כמערכת ושל כל אחד מחבריה.

אי שביעות רצו ) (dissatisfactionלעומת הפרעה ) (disturbanceבמערכת היחסי במשפחה
ובנישואי
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טיפול רציונאלי אמוטיבי התנהגותי משפחתי ) (REBFTמבחי באופ ברור בי אי שביעות רצו של
חברי המשפחה מהתנהגויות של אחרי ,לבי הפרעה ביחסי של בני הזוג או של בני המשפחה
)אליס ודרייד .(1987 ,אי שביעות רצו אצל בני זוג היא תגובה שכיחה בעיקר כאשר אחד מה או
שניה סבורי ,שאינ מקבלי את מה שהיו רוצי לקבל מב או בת הזוג או מהיחסי
האינטימיי שלה .באופ דומה ,ג במשפחה ,נמצא שקימת אי שביעות רצו של אחד או יותר
מבני המשפחה ,הסבורי כי אינ מקבלי מה שציפו האחד משאר מבני המשפחה .במלי אחרות,
מערכות יחסי תקינות בי בני המשפחה ה אלו שבה אי שביעות רצו ושביעות רצו מתקיימות זו
לצד זו.
אי שביעות רצו או אכזבה מהיחסי – היא התוצאה הרגשית של תבנית חשיבתית המבוססת על
העדפה ,משאלה ורצו שדברי יתרחשו או יקרו באופ מסוי .תבנית חשיבתית אירציונאליות,
לעומתה ,מבוססת על התובענות שדברי יהיו כפי ש"חייבי" להיות .במשפחה ,שבה מערכת יחסי
יציבה ומסתגלת ,יהיו מצבי שיגרמו לאי שביעות רצו א& לא יפגמו במרק היחסי .הנסיו
הקליני והאמפירי מלמד שלרוב בתחילת חיי הנישואי מביעי בדר& כלל בני הזוג שביעות רצו
מהיחסי ,א& במעגל חיי המשפחה והאירועי השוני שמתרחשי לאור& השני תחושה זו עשויה
להשתנות ולכלול אי שביעות רצו ,אכזבה ,צער וכאב) .קרטר ומקגולדריק .(1988 ,מכא ,שביעות
הרצו היא תגובה המתעצבת ויכולה להשתנות ע הזמ.
הנחת היסוד של בני הזוג או חברי המשפחה היא שמשאלת והעדפת ,שהיחסי יהיו טובי
ומספקי ,ולא תיגר תחושה של צער ,עצב וכאב ,אכזבה ותסכול ,שה רגשות נאותי
)פונקציונאליי( ,שלא פוגמי בתפקוד ,היא הנחה רציונלית.
לדוגמה :אשה לא מרוצה ממש& הזמ שבעלה מקדיש לה .היא מחליטה לשוחח ע בעלה על כ&,
ולהביע את רצונה שיקדיש לה זמ רב יותר .הבעל מסביר לה ,שבגלל עומס עבודה הוא לא יוכל
להיענות לבקשתה ) .(Aהאישה מרגישה אכזבה ) .(Cהיא אומרת לעצמה" :הייתי רוצה לבלות איתו
יותר זמ ,א& אני מבינה ,שיש אילוצי של עבודה ,וזה מאכזב .אני אדבר איתו ,כדי שבעתיד נתכנ
בכל זאת לעשות דברי יחד" ).(Rational belief- RB
התבנית החשיבתית המאופיינת ברצו לבלות יותר זמ ע בעלה היא תבנית רציונאלית שנלווית לה
אי שביעות רצו כאשר משאלה זו איננה מתממשת.
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מתי אי שביעות רצו ממערכת היחסי הופכת להפרעה? כאשר למשאלה מתווספת התובענות:
"בגלל שחשוב לי שבעלי ישוב הביתה מעבודתו בשעה מוקדמת כדי שנוכל לבלות ביחד  ,הוא חייב
לעשות זאת".
לדוגמה :מישהי אחרת במצב דומה חושבת" :בעלי חייב להקדיש לי יותר זמ )irrational belief
 ,(irBואומרת לו" :אתה לא בסדר ,הבטחת לי ,תמיד אתה מבטיח וא) פע לא מקיי ,נמאס לי
מהתירוצי של&!" היא כועסת ) (Cעל בעלה ,ומביעה כעס זה בדרכי שונות .התבנית החשיבתית
הדומיננטית של תובענות היא" :אתה חייב לקיי את ההבטחה וא לא אתה לא בסדר" מחשבה
אי רציונלית כעס קיצוני היא התוצאה הרגשית של ה"חייביז" .
על פי ה 'REBTנבחי במקרה זה שקיימת הפרעה ביחסי ,וזאת כאשר אחד או יותר מבני
המשפחה )בדוגמה הנוכחית – האישה( ,חושב באופ לא רציונלי ,שתוצאתו רגש דיספונקציונלי ,כמו
כעס קיצוני ,חרדה ,אשמה או דיכאו ,בעקבות אירועי הקשורי למערכת היחסי במשפחה.
רגשות אלה פוגמי בקומוניקציה ,וביכולת לפתור בעיות במשפחה.

בטיפול רציונאלי אמוטיבי התנהגותי משפחתי  ,כאשר ההערכה הטיפולית ) (assessmentכוללת
הפרעה ואי שביעות רצו מהיחסי ,מומל /לרוב להתמקד קוד בהפרעה ,בשל הקושי לאתר ולטפל
בגורמי לאי שביעות רצו ,כל עוד ההפרעה לא תתמת .כאשר התגובה הרגשית של אחד מבני הזוג
או של שניה מוגזמת ) ,(emotoinally upsetקיי קושי להביא לידי שיתו) הפעולה הדרוש
להשגת השינוי החשיבתי; כמו למשל ,כאשר בני זוג הנמצאי בטיפול כועסי זה על זו .לכ ,יעיל
להתמקד בראש ובראשונה ) (1באיתור המחשבות האירציונאליות של אחד מבני הזוג או של שניה
בקשר ליחסי השוררי ביניה; ) (2לזהות את ההפרעה הרגשית הנלווית למחשבות אלו ) (Cו)(3
להפרי& או לאתגר ) (Dאת המחשבות האירציונאליות ) ,(irBsולהחליפ במחשבות רציונאליות,
המבטאות העדפה ).(RBs
לדוגמה :גבר כועס שאשתו לא מקיימת איתו יחסי מי לפי ציפיותיו .הוא אומר לעצמו" :א היא
אוהבת אותי ,היא חייבת להיענות לי בהתא לציפיותיי וא אינה נענית ,סימ שאינה אוהבת
אותי".
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המטפל מזהה את המחשבה האירציונאלית המבטאת תובענות – "היא חייבת להיענות לי" ומפרי&
אותה ,תו& הדגשת ההבדל בי מחשבה המציינת את רצונו והעדפתו של הבעל" :רצוי שהיא תענה
לי" ,לבי ההערכה התובענית שהיא חייבת להיענות לרצוני" :ג א מה שאני רוצה הוא חשוב
בעיני ,היא לא חייבת" .המטפל מבחי בי המשאלה לבי הדר& להשגתה .ההבחנה שהמטפל עושה
בי רצונו של ב הזוג שאשתו תיענה לבקשתו ,לבי התובענות שהיא "חייבת להיענות לבקשתי"
מאפשרת לבחו יחד ע המטופל דרכי נוספות כדי שבת הזוג תיענה לבקשתו .כלומר ההפרכה
הנעשית איננה של הבקשה עצמה ,אלא של הדר& להשגתה.
כפי שהוזכר ,מודל  REBTגורס שרוב המחשבות האירציונאליות נובעות מתהלי& חשיבתי
המבוסס על פילוסופיה של תובענות )אליס ואחרי.(1989 ,
קיימות כמה מחשבות אירציונאליות מרכזיות הקשורות למער& חשיבתי תובעני ,ואופייניות למצב
בו קיימת הפרעה ביחסי.
א .הצור להיות נאהב ) – (needenessמתבטא במחשבה "אני חייב להיות נאהב" .במידה
שצור& זה לא בא על סיפוקו ,מתעוררת חרדה ,שמקורה בפחד להיות נעזב .מחשבה אחרת
הקשורה לצור& זה היא "ה חייבי לאהוב אותי ,אחרת אני לא שווה" ,שהוא ביטוי
לתובענות להיות נאהב )ה חייבי( ,וההערכה של חוסר ער& )"אני לא שווה"( ,שתוצאתו
הרגשית הדיספונקציונלית היא דיכאו .כלומר ,במקרה זה ,קיימת נטייה להפחתה מהער&
העצמי ) self downingאליס ודרייד.(1987 ,
ב .תובענות כלפי הזולת – לדוגמה" :בת זוגי חייבת לקיי איתי יחסי מי על פי ציפיותיי,
אחרת היא לא בסדר ולא שווה שאני אשאר איתה".
ג .תובענות עצמית בקשר ליחסי בינאישיי – לדוגמא" :אני חייב להצליח איתה או איתו!
וא אני לא מצליח ,אז אני לא שווה".
ד .ס תסכול נמו )  – ( Low Frustration Tolerance–LFTבני אד מעריכי ,שה לא
יכולי לסבול מצבי מסוימי שיש בה אי נוחות .ההערכה היא שאי נוחות היא בלתי
נסבלת .מחשבות שמדגימות זאת ה "אני לא סובלת אי סדר" או "אי אפשר לסבול מריבות,
משו שבבית חייבת להיות אווירה נינוחה" .התוצאה הרגשית של מחשבה של ה LFTהיא
חרדת אי נוחות .Discomfort Anxiety
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ה LFT .ביחסי – כאשר אנשי ע ס) תסכול נמו& לא מקבלי מה שה מצפי מבני הזוג,
או מבני המשפחה באופ מיידי ,ה יתלוננו שלא מתנהגי עימ בצורה הוגנת .לדוגמה:
"אני לא יכול לסבול שהיא משאירה את הכלי בכיור וזה לא פייר שהיא עושה לי את זה".
ו .נוראיז ) – (awfulizingלדוגמה" :זה איו ונורא שב זוגי שכח את יו הנישואי שלנו,
זה קרה כבר בעבר ,לעול לא אסלח לא".
ז .הפחתה מער עצמי ) – (self dammantionלעתי קרובות ההערכה העצמית של כל אחד
מבני הזוג או של בני המשפחה ,קשורה לטיב היחסי ביניה .כאשר היחסי בי בני הזוג
מעורערי ,ה עשויי להאשי את עצמ ,ולהסיק ,שזה קרה באשמת ,ולכ ה חסרי
ער& .לדוגמה" :א בעלי בגד בי ,זה בגלל שאני לא בסדר".
כמו כ ,קיימת אפשרות שב או בת הזוג או בני משפחה ינסו לחזק את הער& העצמי שלה על ידי
המחשבה" :א הוא נאמ לי ,זה בגלל שאני בסדר גמור" .במקרה מעי זה ,ההערכה העצמית היא
'על תנאי' ,כי היא מופקת ממחשבה אירציונאלית ,שקובעת ,שהער& שלי נית לי באופ אבסולוטי
על ידי ב זוגי או על ידי ההורה שלי .מחשבה זו ש"הער& שלי תלוי במה שהאחרי חושבי עלי"
עשויה לגרו לרמה גבוהה של חרדה ביחסי.
כאשר קיימת הפרעה ביחסי ,המטפל עוזר לבני הזוג או לבני המשפחה לשנות את המער&
החשיבתי ,מאי רציונאלי לרציונאלי .בשלב הראשו ,לאחר זיהוי המער& החשיבתי ,הוא מתמקד
בהפרעה הרגשית של כל אחד מבני המשפחה או של בני הזוג ,במטרה לעזור לה לשנות רגשות
דיספונקציונאליי )כמו כעס או חרדה( ,לרגשות פונקציונאליי )כמו צער או דאגה( ,בעקבות
אירועי הקשורי למערכת היחסי שביניה .לצד שימוש בטכניקות התערבות קוגניטיביות
ואמוטיביות להשגת השינוי הרגשי )בעקבות השינוי במער& החשיבתי( ,משלב המטפל טכניקות
התנהגותיות לשיפור מיומנויות הקשורות לפתרו בעיות ,ובעיות תקשורת ,על פי הצור& )אליס
ודרייד.(1992 ,

תיאור מקרה
משפחה ע שתי בנות ,בנות  7ו 10שני ,ההורי בשנות ה 30המוקדמות .גלית ה IPסובלת
מגמגו והופנתה לטיפול בגלל בעיות התנהגותיות בבית .היא תוארה על ידי ההורי כמרדנית ,לא
ממושמעת ומשקרת לעיתי קרובות .במש& הפגישה ע המשפחה ,נראה האב טרוד מאוד וכועס על
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גלית .הא בקרה את גישת האב ,וטענה שהוא יותר מידי קשוח ע הילדה .לצד תיאור הבעיה אצל
הילדה ,המטפל התרש וציי בפני ההורי ,שקימת ג הפרעה ביחסי ביניה הקשורה להערכתה
של הא את הכעס של האב כלפי גלית ותגובת הכעס של האב לביקורת של הא .הוא בחר להתמקד
בשלב הראשו בטיפול בהפרעה הרגשית של האב ביחסו אל גלית ,ותכנ לטפל בהמש& ,בהפרעה
ביחסי בי ההורי.
לצור& ההערכה של המער&החשיבתי של האב ,ואיתור מחשבות אירציונליות שלו ,התמקד המטפל
באירוע מסוי על פי מודל ה .ABCהוא שילב טכניקות קוגניטיביות ,רגשיות והתנהגותיות לאיתור
האירוע ,הרגשות ,המחשבות האירציונאליות והפרכת ,כדי לעזור למטופל לאמ /לעצמו מער&
חשיבתי רציונאלי.

טיפול בהפרעה הרגשית של האב ביחסי ע בתו:
מטפל :תאר מקרה בו גלית אינה ממושמעת ומרדנית.
אבא :היא הביאה ציו  58בחשבו ,וזה הרגיז אותי.
המטפל יבדוק את עוצמת הכעס  ,כדי לזהות את התבנית החשיבתית המזינה את הכעס .הא זוהי
תבנית חשיבתית רציונלית או אי רציונלית.
הוא יסביר למשפחה את הקשר :חשיבה אי רציונלית  כעס אינטנסיבי
מטפל :לפי המודל אמ"ת )אירועמחשבהתוצאה( זה לא הציו  58שגר ל& להרגיש כעס על הבת
של& ,אלא מה שאתה אומר לעצמ& על הציו; הכעס לא התעורר כתוצאה מהציו  ,(A) 58אלא
המחשבות של& על הציו ה שגרמו ל& להרגיש כעס על גלית .אנו יודעי ,שציו  58בחשבו עשוי
לעורר תגובות רגשיות שונות אצל הורי שוני.
כדי לעזור לאב לאתר את המער& החשיבתי האירציונאלי המטפל אומר:
תדמיי ,שגלית חוזרת מבית הספר ,ומביאה ל& את הבחינה בחשבו ע הציו  .58מה עובר אצל&
בראש? מה אתה אומר לעצמ&?
אבא :היא התעצלה ולא התאמצה ,היא גילתה חוסר אכפתיות כלפי הלימודי ,והיא חייבת
להתאמ /יותר .הילדה שלי חייבת לשאו) ל .(irBs- irrational belief) 100%
נית לזהות בשלב זה ,מחשבות אירציונאליות  ,תובענות מהילדה לגבי הצלחה בלימודי .המטפל
יעשה הבחנה בי רצונו של האב שהילדה תצליח בלימודי )מחשבה רציונלית( לבי תובענותו שבשל
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העובדה שזוהי משאלתו וציפייתו היא חייבת להצליח בלימודי )מחשבה אי רציונלית( .הבחנה זו
חשובה מאד בעבודה ע הורי ,בכ& שהיא מדגישה את משאלתו של ההורה )ומחזקת את
המוטיבציה שלו כהורה( ,שילדו יגיע להישגי בלימודי )והאכזבה הנגרמת א זה לא קורה( ,לבי
התובענות ,שבשל כ& הילד חייב להגיע להישגי )והכעס המתעצ א זה לא קורה(.
בדוגמה זו ,המטפל השתמש בטכניקה קוגניטיבית של הפרכה ) ,(disputation-Dעל מנת לעזור לאב
לשנות מחשבות אלה ,ולאמ /לעצמו מער& חשיבתי יותר רציונאלי.
מטפל :למה היא חייבת לשאו) ל ?100%זה בהחלט רצוי וחשוב שהיא תתאמ ,/א& אתה מערבב בי
החשיבות שהיא תשקיע בלימודי ותתאמ /להגיע להישגי לימודיי ,לבי התובענות של& ש"בגלל
זה היא חייבת להתאמ ."/כדאי ועדי) ,שהיא תגלה יותר איכפתיות ) ,(RBוחשוב למצוא דרכי
לעזור לה בכ&,א& היא לא חייבת בגלל שאתה רוצה .א& נניח ,שהיא לא מתאמצת ,ונכשלת
בלימודי .מה עובר אצל& בראש במקרה זה?
אבא :א היא לא תצליח בלימודי אני ארגיש שזה בגלל החינו& שקיבלה אצלי ,וארגיש שנכשלתי.
מטפל :אחת האפשרויות להסביר כשלו אפשרי בלימודי היא שזה בגלל& .וא היא תיכשל
בלימודי קשה להוכיח שזה בגלל& ,כי יש עוד הרבה סיבות בגלל תלמיד נכשל בלימודי ,א& נניח
שאתה צודק ,ושהיא נכשלה בגלל החינו& ,שקבלה ממ& .מה אתה אומר לעצמ& בקשר לזה?
אבא :א אני אש בכישלונה ,אני ארגיש מאוד לא בסדר ע עצמי ,אני אכעס על עצמי ,ואהיה
מדוכא ,אני כשלו.
מטפל :וכשאתה אומר לעצמ& "אני כשלו" אי& אתה מרגיש?
אבא :כעס עצו.
מטפל :א ההשערה של& נכונה ,והיא נכשלה בלימודי ,בגלל החינו& ,שקיבלה ממ& ,אולי טעית
בדרכי החינו& של& ,א& זה לא אומר ,שאתה לא בסדר כב אד.

לאבא יש נטייה להפחית מערכו העצמי ) .(self dowingהוא מערי& את עצמו ככישלו ,מכיוו שלא
חינ& נכו את בתו .הוא עושה הכללה ,והוא מבלבל בי "אני כישלו ,כי נכשלתי בחינו& הבת"
)ההערכה כוללנית – אבסולוסיסטית( לבי ההערכה המציאותית ש"נכשלתי בחינו& הבת וקשה לי
ע זה ,א& זה לא אומר שאני כשלו".
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בנוס) לטיפול בכעס האב על גלית המטפל בהתבסס על הערכתו את מערכת היחסי בי בני הזוג,
התמקד בהפרעה ביחסי ההורי .המטפל בחר לברר ע הא ,את רגשות כעס כלפי בעלה .הא
השמיעה דברי בקרת חריפי על האב בנוכחות הבנות ,וטענה שהוא יותר מדי קשוח אית ,והיא
חייבת להרגיע ולנח אות ,כדי שלא יפגעו על ידי האב .נביא להל קטע מהשיחה ע הא:
אמא :בעלי קשוח מידי ע גלית ,הוא לא מוותר לה וצועק עליה ואני כועסת עליו משו כ&.
מטפל :מה את אומרת לעצמ& ,שגור ל& לכעוס על בעל&?
אמא :זה מאוד מפריע לי ,שהוא כל כ& קשה ע הילדה.
מטפל :הא את אומרת לעצמ& "אסור לו להיות קשה ע הילדה"?
אמא :כ ,כי היא מפחדת ממנו ,והיא התחילה ג לשקר ,כאשר היא מקבלת ציו לא טוב.
מטפל :כמו שהסברתי לכ ,זו לא ההתנהגות של בעל& לגלית הגורמת ל& לכעוס עליו ,אלא
המחשבה של& ,שאסור לו להיות קשה איתה והוא חייב להתנהג אחרת .זו מחשבה תובענית ואי
רציונאלית ,שמגבירה את הכעס של& עליו ,ואולי א) גורמת לו לכעוס יותר על גלית .מחשבה
האומרת "קשה לי לראות אותו כועס על גלית ,ואני רוצה שהוא יהיה איתה פחות קשוח ,אי& אני
יכולה להסביר לו שרצוי שלא יהיה קשוח" .התובענות של& שהוא "חייב" להיות פחות קשוח
ו"אסור לו להיות קשוח" ,לא זו בלבד שלא שינתה את יחסו אליה אלא אולי א) החריפה אותו בגלל
הכעס של& עליו ויתכ א) הכעס שלו עלי&.
המטפל עזר לא לאתר את המחשבות האירציונאליות של תובענות )אסור לו!( ,לשנות אות
לרציונאליות )עדי) ש ...הייתי רוצה ש ,(...ולימד אותה טכניקות התנהגותיות לתקשורת אסרטיבית
ע הבעל ,כדי לנסות לשכנע אותו לשנות את התנהגותו כלפי הילדה.

סיכו
המודל הטיפולי הרציונאליאמוטיבי התנהגותי בעבודה ע משפחות ,ש את הדגש על הבנת המער&
החשיבתי ועל התוצאות הריגושיות והתנהגותיות של היחיד הנלוות אליו באינטראקציות שלו ע
בני המשפחה האחרי .ב ,REBFTהטיפול ממוקד ,אפוא ,בשינוי תפיסת עול של תובענות ,שיש
לאחד או ליותר מבני המשפחה סביב אירועי או מערכות יחסי במשפחה )שתוצאותיה הרגשיות
ה דיספונקציונליות( ,לתפיסת עול של העדפה ,שתוצאותיה הרגשיות ה שליליות א& מתונות
יותר .ההערכה היא שבעקבות שינוי זה יחולו שינויי בתגובות רגשיות והתנהגותיות ,שיביאו
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 בד"כ המודל מתמקד ב"כא ועכשיו" ומשתמש.לשינויי באינטראקציות השונות בי בני המשפחה
 במודל זה נעשה.בעבר כדי לזהות ולהבי את מקור של התבניות החשיבתיות הדיספונקציונליות
 המיושמות בפגישה הטיפולית, אמוטיביות והתנהגותיות,שימוש רב בטכניקות קוגנטיביות
 כל שינוי הוא תוצאה של אימו מתמש& ביישו שינויי.והניתנות כשיעורי בית בי הפגישות
. ריגושיי והתנהגותיי,חשיבתיי
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