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 ציון סורוצקין-ר בן"ד

  פסיכולוג קליני

  .י.נ, ברוקלין

  

  סירוב לטיפול

בני , מורים כיצד? גם כשהם זקוקים לו באופן ברור ים לסרב להיכנס לתהליך פסיכותרפימה גורם לאנש
  ?טיפולב להשלים עם הצורךמשפחה או חברים יכולים לעזור לאדם סובל 

אין ספק . להסכים לטיפול) ציבור החרדיבבפרט (מונע מאנשים  ותרבים מניחים שהפחד מפני סטיגמ
  .הכרתיים יותר-עמוקים ותת, נוספיםגורמים  קיימיםאך מלבד זאת , שהסטיגמה משחקת תפקיד משמעותי

  תפיסות משנות הילדות

לא להכיר או לא לקבל את הסיבות הסביבתיות או  נוטיםהורים המבקרים את ילדיהם יתר על המידה 
מכשולים מצויים לתפקוד מתכחשים או ממעיטים בערכם של הם . ההתפתחותיות לקשיים של ילדיהם

הם נוטים לייחס את הקשיים של ילדיהם לכוונות . ילדותי נורמליחוסר בשלות טבע אנושי וכגון  ,םהול
או , ילדיהםקשיים של ב חלקםאת בהחלטיות כחישים מ הם. מידות רעות וכדומהל, עצלותל, זדון

 .(Strassberg, 1997; Lorber & O'Leary, 2005). וממעיטים בערכ

  .או פגומים" רעים"היותם עובדת את קשייהם ל לייחסילדים אלה לומדים , כתוצאה מכך

מה יועיל ו. פשוט להשקיע יותר מאמצים בהתנהגות טובההפתרון המובן מאליו הוא , אם הם רעים
הפגם  מעוניינים בחשיפתמדוע הם אינם  בוודאי נוכל להבין, אם הם מאמינים שהם פגומים? הטיפול

שום מ .ביותרים את האגו שלהם לפגיע הביקורת וחוסר ההבנה שילדים אלו ספגו הופכ. שלהם לאחרים
נשים החשובים היות שהא, בנוסף. לילד הממוצעלשיפוטם של אחרים בהשוואה  במיוחדכך הם רגישים 
באותה שכל יתר האנשים ביקורתיים  סובריםהם , היו ביקורתיים כל כך –הוריהם , קרי –ביותר בחייהם 

דיוק אלו שאינם יכולים לסבול את שהכי זקוקים לעזרה הם ב שהאנשיםהוא  המצערהפרדוקס . מידה
  . העזרה הזו

 הם אינם מאמינים: הצורך בטיפול מונע מאנשים הרואים עצמם כפגומים לקבל אתנוסף ה ישנו גורם
  .באורח פלאשטיפול עשוי להפוך אדם פגום במהותו לאדם נורמלי 

  ?כיצד אפשר לעזור

הצעד ? מה ניתן לעשות כדי לשכנע חבר או קרוב משפחה הסובל מרגשות אלה להסכים לטיפול, אם כן
ביקורת עליו ו שמתחו להצטרף לכל אלובכך , לבקר אותו על סירובו ללכת לטיפולהראשון הוא לא 

לאחר גילוי . הטיפולת המעורבות שלו לגבי ולתחושו להססנותיש לגלות סימפטיה , במקום זאת. בעבר
אף שהאשמה אינה : לחבר או לקרוב המשפחה הסובל את המציאות המצערת ומרל יש, אמפתיה והבנה

בר דומה לשכנוע אדם הד. התערבות מקצועית דורשתתקוותו היחידה לחיי אושר נראה ש, תלויה בו
ויחד עם זאת , אפשר להתייחס לפחד בסימפטיה רבה. והמת שלורופאי שיניים לטפל בשן המזהמפחד מ

  . הפחדשלמרבה הצער אין אלטרנטיבה ממשית להתמודדות עם לציין 
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כל עוד . רגשותיהםלהבנה עמוקה יותר  אנשים המפתחיםלא אחת על ידי  מתבטארובד נוסף של חרדה 
לטיפול  ילכואם הם אכן . שהטיפול עשוי לעזור" רזרבית"הם יכולים לטפח אמונה , הם נמנעים מטיפול

  !כל תקווה תיוותרלא , ועילי לאוהוא 

אנשים בעלי . את הצעד האמיץ הזה חשוב לתאר באזניהם עד כמה יהיו חייהם מאושרים כאשר הם ייקחו
או שהיעד הזה הוא לים להאמין שמגיע להם לחיות חיי אושר לל אינם מסוגבדרך כ כגון זהחיים  ניסיון

שהוא בעיניהם גם , לחשוף את עצמם לתהליך כואב זההם אינם רואים כל סיבה , לפיכך. עבורם מציאותי
שהם ראויים לאושר כמו כל אדם , לשכנע אותם שהם אינם אשמים במצבם הקשה יש צורך, לכן. משפיל

 . אושר הזהלהגיע להם בהחלט מסוגלים מאמץ עם הרבה וש, אחר
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