
י  ברא
 פסיכולוגי

 1 רימור

 אושר
 הסרוקר ר
נ ד ר  ם

 והשלילי של הקיום האנושי: הפרעות למיניהן, חרדות

 וקשיים חברתיים. לדוגמה, עשרות אלפי מחקרים עסקו

 בנושאי החרדות למיניהן ובדיכאון. מצב דומה היה קיים

 גם בתחומים השונים של הפסיכולוגיה המחקרית, כגון

 בתחום החברתי, האישיותי, וכן בתחום המניעים, או

 הרגשות. למשל, אלפי מחקרים עסקו בנושאי תוקפנות,

 טטיות, דעות קדומות, או שתלטנות. בעקבות כך, הקורא

 של ספרות מקצועית פסיכולוגית עלול היה להיתפס

 ״שאל את עצחך אם אתה חאושר,
 1שוב לא תהיה כזה.״

 גי,0. חיל

 חב!א
 שינוי מעניין עוברת הפסיכולוגיה המודרנית באשר

 לתכנים בהם היא מתמקדת. עד שנות השמונים,

 הפסיכולוגיה הקלינית רובה ככולה עסקה בצד הבעייתי



I 

 אחד הנושאים המרכזיים המשקפים מגמה זו הוא

Happiness התמקדות המחקרית בנושא האושר האנושי 

 במאמר הנוכחי אנסה להציג בראשי פרקים את המגמות

 העיקריות של המחקר הפסיכו-סוציולוגי בנושא האושר

 :ואת המסקנות העיקריות שניתן להסיק לגבי האושר

 מתחום מחקרי חדש, מעניין ופורה זה.

 אושר - תחום הדיון
 אם נשאל, נחזור ונשאל, בני אדם באשר למטרת

 מעשיהם, התנהגותם ושאיפותיהם, רובנו בשלב כל שהוא

 של השאלות נענה: "כדי להיות מאושרים״. מושג האושר

 !הוא אימננטי לקיומנו. כאשר חוקרים מנסים ללמוד

 ולהבין את התכנים והאופי של חוויית האושר מתוך

 תשובות הנבדקים, מוצאים בדרך־כלל שני סוגים של

 חוויית אושר:

 א. סוג אחד של אושר הוא תחושה מתמשכת של

 הרגשה חיובית של קיום, שביעוח רצון עמוקה שנמשכת

 :לאורך שנים ושנובעת מרגש עמוק של התאמה לסביבה

 הפיזית, החברתית והאישית; כלומר, תחושה של הרמוניה

 עם הסביבה החומרית, עם הקשרים עם אחרים -

 בייחוד הקשרים האינטימיים - ועם העצמי.

 לגישה פסימית על הקיום האנושי ולדמות שרובה של

 ההתנהגות האנושית היא התנהגות בעייתית.

 לעומת זאת, ניתן לראות בעשור האחרון יותר ויותר

 עבודות העוסקות בצד החיובי של הקיום: עזרה, שיתוף

 נתינה, התנדבות, הומור, ידידות, שמחה, אלטרואיזם,

 זוגיות, אהבה ואושר.' מגמה זו קיבלה לאחרונה אף

 הצהרת עבודה פומבית בנאום הנשיאותי של הסתדרות

 הפסיכולוגים האמריקנית(APA) וזכתה להדים חיוביים

 מאוד מציבור הפסיכולוגים הגדול החברים באגודה.2!

 שינוי זה במגמה משקף ביתר נאמנות את המצב האנושי.

 רוב ההתנהגויות האנושיות הן התנהגויות חיוביות. כדאי

 שכולנו נזכור ונפנים זאת, מסיבות תינוכיות, מוסריות

 ופסיכולוגיות. התנהגויות שליליות הן אולי בולטות יותר

- מסיבות אבולוציוניות ובגלל תמיכה סוערת של כלי

 התקשורת. אך בחייהם של הרוב המכריע של בני האדם,

 רוב רובן של ההתנהגויות שייכות לפן החיובי של קיומנו.

 אומדנים חברתיים כלליים מראים שרק כעשירית

 מהתנהגות המבוגרים היא שלילית, ופתות מכך - אצל

 ילדים. כך ממלאה מגמה יחסית חדשה זו, של התמקדות

 בהתנהגויות חיוביות במחקר הפסיכולוגי, חסר חשוב

 בהבנת ההתנהגות האנושית.י

 ארח: ירמי פינקוס



 לרמת השכלה, מעמד חברתי, ומקצוע יש מתאם נמוך

 m הוא, וחיובי, עם תחושת האושר. יש לזכור ששלושה
 !משתנים אלה נרכשים במשך החיים. מסקנה: למרוח

י רכישת השכלה גבוהה, יוקרה ד י - ל ע  :הציפייה הסבירה ש

 מעמדית ובעיקר - מקצוע מתאים נקדם את האושר

 מאישי - התוצאות לגבי האושר פושרות ומשקלם של

 שלושת המשתנים האלה בקידום האושר נמוך. ממצאים

 5דומים נמצאו גם לגבי רמת האינטליגנציה ואף ליופי

 חיצוני. גם לגביהם קיימת ציפייה בחברה שהם מקדמים

 אושר. אינטליגנציה - כפותחת פתח לקידום אישי

 ולהערכה מצד החברה ויופי - כאחד הסממנים הבולטים

 של החברה המערבית. התוצאות פושרות גם כאן

 ולשניהם אין משקל רב בתחושת האושר המתמשכח

 ב. סוג שני של אושר הוא תחושה קצרה, אינטנסיבית!

 ועמוקה, אקסטטית ועזה של הנאת שיא, או חוויית!

 שיא, שאדם חש בעת השגת מטרות ייחודיות. מטרוח־

 כאלה הן למשל השלמת יצירה, או גירויים מעורריק

 בשמיעת מוסיקה, או בזמנים נבחרים עם אדם אהוב,

 או בעת השלמת אתגרים, כלידה, או בעת שקיעה עמוקה

 בחוויה רוחנית, כתפילה.

 הסוג הראשון הוא של חוויה מתמשכת של שביעוח

 רצון, שלמות ואושר שניתן לראותה אולי אפילו כתכונת

 אישיות או כתוצר של תובנה חדשה על הקיום (ראו

 בהמשך), והסוג השני הוא של חוויית שיא רגעית שק

 אקסטזה המתפוגגת במהירות אך משאירה רושם עז עי^

 האני. שני סוגים אלה משלימים זה את זה כנראה.

 שלנו.

 תוצאה דומה ומעניינת - שעומדת בניגוד לציפייה

של האדם המערבי הממוצע - מתקבלת גם באשר לקשר ! 

 שבין רמת ההכנסה לבין חחושת האושר. הממצאים

י הממצאים פ - ל  מראים שהמתאם גם כאן הוא נמוך. ע

 ניתן להסכים לאמרה הנפוצה ש״עושר אינו מוביל

 לאושר״, ואולי אפילו ״מרבה נכסים מרבה דאגה״. אך

 ;התוצאות באשר לרמת הכנסה נבדלות מהקודמות. הקשר

 בין רמת ההכנסה לבין תחושת שביעות רצון מהחיים

 הוא חיובי עד לרמה מינימלית מסוימת - במיוחד

 בארצות מתפתחות. רמה זו מכסה את הצרכים הבסיסיים

 של הקיום בחברה - דיור, אוכל וביטחון מינימליים

 מעל לרמה זו עלייה ברמת ההכנסה אינה קשורה

 לתחושת האושר של הפרט. עלייה ברמת החיים בארצות

 מפותחות כמעט שאינה תורמת לעלייה בדיווח על אושר

 בבדיקה מעמיקה יותר נמצא שאם אמנם יש חשיבות

 להכנטה, היא חשובה רק מבחינת השוואה להכנסתם

 של אנשים אחרים. הכנסה אינה חשובה מבחינת ערכה

 המוחלט. בנוסף, ושוב למרבה התימהון של האדם

 המערבי הממוצע, זכייה בהגרלות - כגון פיס

 מעוררת משברים יוחר מאשר חחושות אושר ארוכות

 טווח.

 משתנה נוטף - צפייה בטלוויזיה - שהיא אחח

 מהתנהגויות הפנאי השכיחות ביותר של האדם המערבי

 אינה קשורה לתחושח רווחה ושביעות רצון מהחיים

 אבטלה, לעומתם, היא גורם יחסית חשוב לתחושה

 ההפוכה לתחושת הרווחה אומללות. מובטלים מאונס

 רוב המחקר הפסיכולוגי המודרני עוסק בסוג הראשו

 של חוויה מתמשכת של אושר, ועל כך ידווח במאמר

 הנוכחי. פחות עבודות מחקר פסיכולוגיות נעשו על אושר
4  כחוויית שיא.

 הקשר בין אושר לבין משתנים
 !חברתיים-סביבתיים

 דעה מקובלח היא בייחוד בחברה המערבית והחומרנית

- שלתנאים סביבתיים יכול להיות משקל רב בתחושת

— ן  הרווחה והאושר של בני האדם: משכורת, מקצוע, ב

 זוג, בית מגורים, מדינה ומשטר וכדומה. מחקרים רבים

 בדקו את הקשר שבין תנאים סביבתיים, כגון משתנים

 סוציולוגיים לבין תחושת הרווחה ושביעות הרצון שס

 הפרט מהקיום. התוצאות מעניינות, שכן רובן אינו תואם

 את ציפיותינו. כללית, מקדמי המתאם הסטטיסטי שבין

 משתנים דמוגרפיים לבין תחושת האושר של בני האדם

 הם נמוכים עד אפסיים. כלומר, גורמים סביבתיים אינם

 קשורים באופן הדוק לתחושת האושר שלנו. להלן סקירה

 בסיסית של קשרים אלה.

 לגיל מתאם נמוך וחיובי עם תחושת האושר. ככל שאנו

 עולים בגיל ישנה עלייה קלה בתחושה זו. ברור שלגיל

 עצמו אין משקל רב בתחושת הרווחה הנפשית, אלא

 למשתנים מתווכים הקשורים להתפתחות. ניתן לשער

 שרמת השאיפות שלנו בדרך כלל יורדת עם הגיל. לפיכך

 שביעות הרצון שלנו שהיא יחסית נמוכה בגיל צעיר

 עקב ציפיות גבוהות, עולה מעט ככל שהגיל עולה עקב;

 ההתפכחות (אולי הכואבת) הכרוכה בגיל והירידח

 בציפיות.
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 הסברים לאושר
 תאוריות פסיכולוגיות שונות מנסות להסביר מדוע

 ומתי אנשים חשים יותר או פחות מאושרים. תאוריוח

 אלה ניתנות לחלוקה לשלושה סוגים:

 א. השוואה חברתית
 נמצא שחלק נכבד מתחושת הרווחה והאושר שהפרט

 חש תלוי בהשוואה החברתית שהפרט עושה. אנו נוטים

 להשוות את עצמנו לקבוצת התייחסות או לפרט אחר

 אם מצבי טוב מאחרים, אני חש מאושר, ולהפך. למזלנו,

 הנטייה טבעית היא להשוות את עצמנו כלפי אלה

 שנתפסים בעינינו כ׳נמוכים׳ מאתנו. לכן רובנו נוטים

 לשמור על תחושת רווחה חיובית. משום כך, במרבית

 חשים לחץ ומצוקה מתמשכת גבוהים במיוחד. אך מעניין

 לציין שגמלאים מאושרים יותר מאשר אלה שעובדים.

 אולי מפני שגמלאים אינם מובטלים מאונס ובנוסף אף

 חשים ביתר משמעות מאשר רובנו את חשיבות החיים

 האוזלים (בינתיים...). אומללות תשות גם קבוצור?

 מיעוטים יותר מאשר קבוצות אחרות. ולבסוף, מעניין

 שקיימים אף הבדלים בין ארצות באשר לתחושת האושר.

 לדוגמה, אזרחי ארצות הגוש המזרחי הם מבין בעלי

 התחושות הנמוכות ביותר באשר לרווחה הנפשיח.

 לעומת קשרים רופפים שנמצאו בין משתנים חברתיים

- דמוגרפיים ברמת המקרו לבין תחושת האושר׳

 ליחסים חברתיים בפני עצמם ברמת המיקרו יש השפעה

 המחקרים יותר ממחציתנו תופסים עצמנו שבעי רצון

 מהקיום במידה זו או אחרת. כך ניתן להסביר ממצאים

 מפתיעים. שכן, מחד אנו מוצאים אנשים שמצבם

 ה׳אובייקטיבי' גרוע - לפי שיפוטנו - וחחושת רווחתם

 חיובית, ומאידך - להפך. הראשונים משווים עצמם

 לאלה שמחחתיהם, בעוד שהשניים משווים עצמם לאלה

 שמעליהם. ישנם חולים סופניים, לדוגמה, שנוטים

 להשוות עצמם לחולים סופניים יותר מהם, וכך שומרים

 יחסית על תחושת רווחה סבירה, וישנם חולים שנוהגים

 בצורה הפוכה.

 פרסומות מנצלות את התופעה הזו ומציגות לפנינו

 עולם מבריק וגבוה מעולמנו שעלול לגרום לנו לראות

 את חיינו ועצמנו פחות מאושרים, ולפיכך לגרום לנו

י קניית החפצים ד י - ל  לנסות להגיע לעולם זה ע

 שבפרסומת. נטייה זו להשוואה ניתנת לתפעול על יד^

 !שינוי קבוצות התייחסות. כך, לדוגמה, פידל קסטרו

 'שסילק את האמריקנים העשירים מקובה, שינה בכך

 את קבוצות ההשוואה החברתית ויצר אצל אזרחי קובה

 תחושת שביעות רצון לאומית גבוהה יותר.

 ספקולציה מעניינת באשר לגישה זו היא שבגן עדן

 אוטופי קשה להיות מאושר, שכן שם אין לאדם קבוצות

 התייחסות נמוכות. כולם שם ׳מאושרים כמוני׳. אין למי

 להתייחס.

 נסייה זו להשוואה מבוססת על תהליך מוחי מיוחד

perceptual) הפועל במערכת התפיסה האנושית 

 process). לפיו, בני אדם נוטים לתפוס צורה, דמות או

 אירוע יחסית לרקע שלהם ולא בפני עצמם. התהליך

 עמוקה יותר על האושר. מוסד הנישואין הוא בעל

 ההשפעה החיובית ביותר על תחושת האושר של הפרט

 מכל המשתנים החברתיים. נשים וגברים כאחד, החיים

 בזוגיות, חווים שביעות רצון ורווחה נפשית מחייהם

 במידה רבה יותר מאשר אלה החיים בגפם. יש לציין

 שהכוונה כאן היא לזוגיות מתמשכת. זו במיוחד משמשת

 מקור עיקרי לאושר. לעומתה, התאהבות היא אמנם מקור

 תיובי תשוב לאושר אך לעתים קרובות היא גם מקור

 למשברים. ממצאים דומים, אך מעט פחות אינטנסיביים

 נמצאו גם לגבי קשרים חברתיים בכלל, כגון, ידידות.

 בנוסף, נמצא קשר חיובי בין תחושת האושר לבין

 עיסוקי פנאי: ספורט, מועדונים, מוסיקה, התנדבו^

 וכדומה. זאת, כנראה, בגלל תחושת הבתירה החופשית

 והאישית שאדם תש בעיסוקי הפנאי שלו.

 דתיות ותברות בקהילה דתית מקדמות אף הן תחושת

 שביעוח רצון מהקיום, אושר ורווחה נפשית. צבירת

 אירועים מספקים בחיי היום-יום גם היא מקור חשוב

 לתחושת האושר (ראו בהמשך).

 מסקנה אופרטיבית ומהפכנית לקובעי מדיניות

 חברתית, שניתן להסיק מהממצאים באשר לקשר בין

 רווחה לבין משתנים סביבתיים היא כדלהלן: יכולות

 חברתיות כגון נישואין, קהילתיות ועיסוקי פנאי חשובים

 יותר מאשר רווחה כלכלית ורמת הכנסה. רווחה כלכלית

 חשובה ברמות הכנסה נמוכות בלבד. לכן על קובעי

 המדיניות, העוסקים בשביעות רצון ורווחה נפשית

 להדגיש את היכולות החברתיות ולדאוג רק למינימום

 של רווחה כלכלית.



 דתיות טוענות כך ואף גישות אידאליסטיות פילוסופיות

 כזו של אפלטון. על פי גישות אלה על האדם לחפש את

 אושרו לא בעושר, או בהנאות וריגושים. כיוון שני -

 פסימי - אומר שאדם הרוצה לשמר את רמת האושר

 חייב לשפר יותר ויותר את תנאי התיים והנאותיו. על

 פי כך, אושר הוא כעין בור ללא תחתית, בעל אופי

 התמכרותי, שכן, אנו תמיד מתרגלים במהירות להנאות

 וכדי לשמרן עלינו לשאוף להגדילן.

 ג. מבנה א״שיות
 מחקרים עקבו אחרי תחושות הרווחה, שביעות הרצון

 מהקיום והאושר של אותם אנשים לאורך השנים, כלומר,

 בגילאים שונים, ובדקו התפתחויות ושינויים בתתושות

 !אלה. התוצאות מראות שקיימת נטייה לשמור על רמה

 פחות או יותר קבועה של שביעות רצון או אי שביעות

 רצון מהחיים. ממצאים אלה, בנוסף לאלה שהבאנו לעיל,

 לפיהם למשתנים סביבתיים אין תרומה נכבדה במיוחד

 לתחושת האושר, יכולים לרמז שאולי ישנם אנשים בעלי

 סוג אישיות מיוחד שנוטים לתפוס חיובית את המציאות

 לעומת אחרים. ואמנם, בבדיקות שהשוו משתני אישיות

 של אנשים בעלי תפיסה חיובית של הקיום עם אלו

 בעלי תפיסה פחות חיובית של המציאות, כלומר,

 ששביעות רצונם מהחיים נמוכה, נמצאו ההבדלים

 מעניינים. להלן עיקרי הממצאים.

 ראשית, אנשים שחשים שביעות רצון מהקיום נוטים

 באופן עקבי ויציב להשוות עצמם במצבי חיים שונים

 למסגרות התייחטות נמוכות מהם ושומרים בכך על

 הרגשתם החיובית.

 שנית, אנשים אלה גבוהים בתכונות אקסטרוברטיות.

 כלומר, מגלים ומשקיעים יותר עניין בזולת, נהנים

 מיחסים חברתיים, משקיעים מאמצים בפיתוח יחסים

 !אלה, והתקשרויותיהם עם הזולת יציבות וללא קשיים

 מיוחדים. בנוסף, אנשים אלה נמוכים מאוד בנאורוטיות,

 כלומר, אינם חשים עוינות מיוחדת כלפי הזולת וכלפי

 עצמם והם בעלי רגשות אשמה וחרדה נמוכים יחסית.

 כן נמצא שקשייהם הנפשיים פחותים יחסית לאחרים.

 שלישית - ממצא שנראה לנו חשוב במיוחד, כפי

 שיתברר בהמשך - אנשים אלו מסוגלים להקצות קשב

 אינטנסיבי לאורך זמן למטלות שהם מבצעים, מבלי

י מחשבות אחרות. דיווחים של ד י - ל  שיהיו מוסחים ע

י תאוריית פ - ל  הוא אוטומטי ואין לנו שליטה על כך. ע

 הגשטלט, תהליך תפיסה זה הוא בסיסי ביותר. כך אנו

 תופסים צורות, גדלים וצבעים, ואף אירועים חברתיים:

 תמיד תוך השוואה לרקע שלהם. כדאי לציין שככל

 שהאירוע מופשט יותר - למשל חברתי - יש לנו יותר

 בחירה בהקשר הרקע להשוואה. כלומר, אנו יכולים

 לבחור את הרקע של הדמות או של האירוע, המשמש

 להשוואה. טיפולים קוגניטיביים משחמשים בנטייה זו

 כדי לשנות את תפיסת הפרט את עצמו או אירועים

 בחייו, יחסית לרקע הילדות שלו, הוריו, או סביבתו

 העכשווית. הטיפולים משנים את יחס ההשוואה של

 הפרט את עצמו או את האירועים שקרו לו עם הרקע

 שלהם. לעתים הטיפולים מציעים אף רקע שונת

 להשוואה או חפיסה שונה של האירוע יחסית לרקע

 הקיים. בכך הטיפול משנה את הבנת הפרט ואת הפירוש

 שהפרט נותן למצבו.

 ב. אדפטציה
 גישה זו משלימה את הקודמת ומסבירה מדוע ישנם

 כאלה שלמרות מצבם ה״אובייקטיבי״ המשופר, ולעתים

 אפילו מאוד, ולמרות שהם מודעים לקבוצות נמוכות

 מהם, הם אינם חשים מאושרים. גישה זו טוענת שמצב

 חדש ומשופר הנמשך לאורך זמן גורם תוך זמן קצר

 יחסית להעלאה של סף הגירוי. כלומר, אנו מתרגלים -|

 אדפטציה - תוך זמן קצר יחסית למצב החדש. המצב

 החדש נתפס עתה כחלק אינטגרלי מקיומנו והחידוש

 והשיפור שבו מפסיקים לרגש אותנו. לדוגמה, אנשים

 שזכו זכיות גדולות בהגרלות מדווחים בימים הראשונים

 לאחר הזכייה על רמת רווחה ושביעות רצון גבוהים. אך

 תוך זמן קצר מאוד הנמדד בשבועות - מתחולל תהליך

 מהיר של שחיקה בהנאה מהזכייה. השחיקה מתבטאת

 בירידה חדה בדיווח על רמת שביעות הרצון, הרווחה

 והאושר הראשוניים. כך, למשל, אירועים שלפני הזכייה

 אותם אנשים נהנו מהם - כמו ארוחת־ בוקר רגועה

 עם בן הזוג - אינם מרגשים עתה כלל ומשיכתם נמוגה,

 עקב העלייה בשכיתותם. אדפטציה זו היא תהליך טבעי

- ו י ז  שקשה לשלוט בו. שורשיו נעוצים במבנים פי

 נאורולוגיים במוחנו שהרחבה עליהם היא מעבר לתחום

 הדיון במאמר זה.

 שני כיוונים ספקולטיביים מעניינים ניתן להסיק מגישה

 זו. לשניהם פירושים הפוכים. כיוון אחד - אופטימי

- אומר ש״הנאות ועושר אינם תנאי לאושר״. גישות



 מכנה משותף לדרכים לקידום האושר - כפי שמסיקים

 החוקרים - הוא פתיחות לקשרים חברתיים. ככל

 שנפתח באסרטיביות את יכולתנו החברתית, נחוש

 מאושרים יותר. כלומר, עלינו לשמור על יחסים חברתיים

 תיוביים קיימים ולצפות ולפתח יחסים חדשים, מתון

 יוצרים לדוגמה ציירים,

ל מדענים,  מוסיקאים, או ש

 רופאים, מטפסי-הרים וכדומה

- מחזקים נקודה זו. מסקנה

 חשובה מנטיית אופי זו היא

 שהאושר, לגבי אנשים כאלה, הוא

 תוצר נלווה של מימוש מטרות

 ופעולות ואינו משמש כמטרה

 בפני עצמה.

 רביעית, בני־אדם אלה נוטים להביע רגשות באופן

 ישיר ואינם נוטים להדחיק רגשות. כשבודקים באופן

 קליני ומעמיק את אופי חווייח האושר ושביעות הרצון
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 תפיסה חיובית של המציאות בכלל ושל עצמנו בפרט.

 עלינו להשתדל לשהות במעמד אנשים שמחים, לחבור

 לאנשים מהמין המושך אותנו, להתעמק במודע ביתסים

 משפחתיים ולפתח קשרים עם בעלי-חיים. כדי לאפשר

 פתיחות לקשרים חברתיים ולתפיסה חיובית של

 המציאות, אפשר לפעול במספר דרכים. ניתן לראוח

 דרכים אלה כבונות רקע המקדם אושר. להלן שלוש

 דרכים אפשריות.

 א. תפיסה חיובית של המציאות - עיקרה של דרך זו

 הוא שינוי מודע של הגישה לחיים. טיפול קוגניטיבי-

 רגשי (כגון, Rational-Emotive Therapy) הוא אחת

 השיטות הפועלות בדרך זו. שיטה זו מעלה אצל

 המטופלים הבנות באשר לסיבות של רגשות חיוביים

 ומפתחת חשיבה חיובית. הפיתוח נעשה תוך שינוי

 הנרטיב של הצד הבעייתי של הקיום. שינוי הנרטיב יכול,

 לדוגמה, להפחית ציפיות גבוהות מהאני, להתמקד בהווה

 ובקיים ולשנות פירוש של אירועים יחסית לרקע שלהם

 קיימת מחלוקת באשר למשך ההשפעה של שיטת טיפול

 זו, אך ניתן, כמובן, לחזור עליה מפעם לפעם ובכך לשמור

 על רווחה נפשית פתות או יותר קבועה וגבוהה.

 ב. פיתוח טכניקות של שחרור לחץ פיזי ונפשי -

 קיימות טכניקות פסיכולוגיות רבות שמטרתן הרגעה

 נפשית ופיזית של הפרט. לדוגמה, האדם חוזר מספר

 פעמים ביום על סדרת משפטים חיוביים על עצמו ועל

 סביבתו. ״טוב לי״, ״העולם יפה״, ״אני רגוע״, ״יש לי

 משפחה נהדרת״, ״קיימים צדדים חיוביים במה שקרה

 לי עתה״ וכדומה. בנוסף ניתן לתרגל התנהגויות,

 הנחשבות בחברה כחיוביות, כגון, הימצאות בסביבה

- ד  שלהם מהקיום מוצאים שחוויות אלה שלהם אינן ח

 ממדיות ולעתים קרובות הן אף מעורבות ברגשוח אחרים

 כעצב, געגועים וכדומה. תופעה זו מתאימה למציאות

 רבת הפנים של הקיום האנושי. ניתן לשער שאדם שפחות

 מדחיק את רגשותיו יפתח מודעות עצמית גבוהה יותר

 ולפיכך רגשותיו, ביניהם האושר, יהיו מורכבים יותר

 כלומר, ניתן לומר שהבעות האושר של אנשים אלה הן

 יותר אותנטיות משל אחרים. אנשים אלה אינם מעמידים

 פנים כאילו הם חווים רגש נקי, טהור וחד-ממדי של

 אושר, כפי שאולי בני אדם אחרים קונפורמיים ותלויי

׳  חברה ומעמד עושים.,

 חמישית, תפיסת עולמם של האנשים האלה היא

 תפיסה אסרטיבית שמדגישה את תחושת החופש האישי

 ואת חשיבותו. תחושה זו, לפיה אני אחראי למעשיי

 ושפעולותיי אינן מותנות ונכפות עליי היא אולי

 המאפיינת ביותר את תפיסת עולמם. אף על כך נרחיב

 בהמשך.

 דרכים לקידום הא1שר
 על־פי המשתנים - שהוצגו לעיל - שנמצאו כבעלי

 משקל לתוויית האושר, על־פי ההסברים לאושר שהוצעו

 כאן ועל סמך מתקדים נוספים מתתום הפסיכולוגיה

 הקלינית הסיקו פסיכולוגים מסקנות כלליות באשר

 לדרכים לקידום תתושת האושר של הפרט. חוויית

 האושר מתאפיינת בתפיסה חיובית של הקיום. תפיסה

 חיובית זו בולטת בעיקר באינטראקציה חברתית

 בחברות עמוקה, ביחסים קרובים עם אנשים, בזוגיות

 עם אהבה וביחסי משפחה תומכים וחמים.



 נשים לב שבטענות דלעיל מופיע מושג התובנה על

 שני היבטיו: הבנה ומובן. מכאן עולה מסקנה חשובה

 ביותר והיא שנתינת משמעות לחיינו עומדת במרכז

 חוויית האושר. נזכור שנתינת משמעות היא פעילות

 אקטיבית של הפרט המחפש משמעות לחייו במודע מתוך

 בחירתו החופשית. הגישה הקיומית בפילוסופיה - למשל,

 קירקגור וסארטר - מדגישה היבט זה, וכן הגישה

 הקיומית בפסיכולוגיה - למשל, רולו מאי, פראנקל

 ומסלאו. בתהליך זה של נתינת משמעות ניתן לראות

 מספר מרכיבים עיקריים. להלן תיאור קצר של מרכיבים

 אלה.

 חיינו מקבלים משמעות חיובית כאשר אנו מממשים

 מטרות בשלושה חחומי קיום: הפיזי, הפסיכולוגי

 והפילוסופי. ניתן לראות את שלושת התחומים האלה

 כעומדים במבנה היררכי - דוגמת היררכיית הצרכים

 על פי מסלאו. בראש הפירמידה נמצא התחום

 הפילוסופי העוסק בתכלית מקומו של הפרט במציאות.

 בתחתיתה - מימוש מטרות פיזיות כבריאות וביטחון.

 במרכזה - מימוש מטרות פסיכולוגיות, כיחסים

 אינטימיים, חברתיים ומקצועיים. חשוב לציין

 שלמרות המבנה ההיררכי, ניתן להגיע לתחושת אושר

 עמוקה גם כשהקצה העליון בלבד ממומש ללא

 התחתית, כלומר, כשהאדם מבין באופן עמוק את

 משמעות הקיום. אך לעומת זאת, קשה יותר לתוות

 אושר כשרק הנדבך התחתון - הפיזי - ממומש.

 חוויית מציאת משמעות לחיינו היא אישית. זאת כפי

 שאהבה היא אישית בין פרט לאחר ואינה ניתנת להעברה.

 כפי שגם אמונה דתית היא אישית בין אדם לבוראו ואינה

 ניתנת להעברה. אדם אינו יכול להעביר את משמעות

 חייו לאחר מכיוון שהיא מתאימה רק לו באופן

 חווייתי. האחר אינו יכול אף לחוות משמעות זאת

 לגבי עצמו. אדם יכול לדווח לאחר על החוויה, ותו

 לא. פומביות ממסה את החוויה. כך גם באהבה. כפי

 שאהבה מסתתרת - ואפילו מתביישת - מהעין

 הציבורית, כך גם משמעות הקיום של הפרט מסתתרת

 מפומביות. לדוגמה, אדם שמצא את משמעוח חייו בדת

 כלשהי, רק הוא מודע למשמעות זו. האתרים סביבו

 יכולים אולי לראות את השינוי שבהתנהגותו, ואפילו

 להאמין לו שהוא מצא את משמעות חייו, אך בוודאי

 שהם אינם יכולים להבין את המשמעות כפי שהוא מבין,

 וכמובן שלא לחוות משמעות זו.

 חיובית, הגברת שכיחות החיוכים, נתינת מתנות, שמיעת

 מוסיקה, צפייה בטרטים חיוביים ועוד. או, האדם מתרגל

 שיטות הרפיית שרירים הגורמות למצב כללי של רגיעה.

 כאן קיימות שיטות הרפיה רפואיות, כשיטת בנסון, או

 מדיטציות מסוגים שונים. טכניקות אלה הן קצרות טווח

 והשפעחן היא בעיקר פה ועכשיו. על כן יש לחזור עליהן

 בתדירויות קבועות.

 ג. הגברח השכיחות של ביצוע אירועים אישיים

 חיוביים בחיי היום יום - שיטה זו דומה למוזכרת לעיל,

 אלא שהיא מותאמת לאופיו של המתרגל. זו נקראת

 שיטת ׳צבירת נקודות׳. הפרט משתדל לעסוק בפעילויות

 עכשוויות שנותנות לו הנאות קצרות טווח. אפשר אף

 לרשום את הפעילויות המהנות במשך היום, כדי שניתן

 יהיה לתזור עליהן. כך צובר האדם הנאות רגעיות וקטנות.

 ממצאים מראים שככל שהן רבות יותר סכומן המצטבר

 יוצר אווירה חיובית לקיומנו. מסקנה מעניינת וחשובה

 שניתן להסיק משיטה זו היא שאיננו צריכים לשאוף

 בחיי היום יום ל׳הנאות האולטימטיביות׳. כלומר, אל

 לנו לומר במשך היום ׳נחכה, נגמור קודם את החלקים

 המשעממים של משימותינו, ואז נעשה את המשהו שהוא

 באמת יפה, המשהו הגדול שלו ציפינו כל הזמן, ונעשה

 אותו בשלמות׳. זו נטייה לפרפקציוניזם שבעליה מכירים

 היטב עד כמה היא עלולה למרר את חיינו העכשוויים.

 להפך, עלינו לתיות את הפרטים הקטנים והחיוביים של

 קיומנו שמצטברים מבלי שאנו שמים לב לכך לתחושת

 קיום חיובית. גם שיטה זו, כקודמותיה, יש לשמר לאורך

 זמן.

 אושר, משמע1ת !מימוש - די1ן כללי
 הממצאים שהובאו כאן מראים מחד שלמשתנים

 חיצוניים יש קשר רופף לאושר ושטכניקות לקידום

 תחושת האושר הן בעיקרן קצרות טווח, שכן יש לחזור

 עליהן במשך השנים. מאידך, נתון מתקרי כבד משקל

 מראה שהמרכיב העיקרי באושרנו הוא התממשות עמוקה

 ףול תובנות חיוביות של האני בקשרים אינטימיים שלו

 עם אתרים ועם עצמו. בנוסף ראינו שקיימות תכונות

 אישיות מסוימות שקשורות לחוויית האושר. מכך ניתן

 להסיק שחוויית האושר היא בעיקרה מערך נפשי פנימי.

 מערך זה נפרד מסביבה פיזית. כלומר, זה מצב נפשי

 |הרחוק מהצד החומרי של הקיום. אושר, לפיכך, הוא

 סוג מיותד של הבנה בעלת אופי של חוויה רגשית

 שנותנת לקיומנו מובן חיובי.



 היא נלווית בלבד להבנה של פשר חיינו. הבנת משמעות

 חיינו היא המטרה. אושר עצמו אינו מטרה אלא תוצר

 של נתינת פשר לקיומנו.

: ת ו ־ ו ו ק  ם

ב: ל אבי , ת ת ו ע מ ש מ ה ל פ י א ש (969 ו), ה . , ו קל  פראנ
 והוצאת דביר.
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ת, ו נ ה של כ~ם3 השנים האחרו פ ו ק ת  בנושאי דיכאון, ב
. ד שעסקו בנושאי שמחה ב ל 4 ב ס ם ~  נספרו כ

ת הפסיכ1לוגים - מ. ו ר ד ת ס  2. עיקרי הנאום של נשיא ה
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ת מ ר ת ועלייה ב ו י ל ת לשינוי זה - כלכ ו ב י ס  3. הדיון ב
ת מערביות), פילוסופיות ו קרטי דמו  החיים), פוליטיות ו

ר מ א מ קף ה ר להי ב ע  (אידאולוגיות חיוביות), הוא מ
 הנוכחי.

ר פ ס א מ י ב מ , ה ע מםלאו ב ט  4. ׳חוויית שיא׳ הוא מושג ש
 מאפיינים מחקריים מעניינים לסוג השני הזה של האושר.

(Maslow, A.H. (1968), Toward a Psychology of 
Being. New York: Van Nostrand Reinhold), 

ם אי ת מבי י מ צ ת ע דעו ה עוסקים במו ל א ים ה נ י  המאפי
ת ו ר צ כר של סוג זה של חוויות ק ם סימני הי  לעתי
. ראו, ך בדרך־־כלל העיסוק אינו מחקרי  ועזות: א

ל ת, ת ו נ נ , פרקי התבו , זי.( וםם2)  למשל, קרישנמורס׳
. ( ו 9 6 ר האנגלי: ם ג. (במקו ת אסטרולו א צ ו  אביב: ה

ת עו ו ת ובביטוי של תנ ו ר פ ס ב בשירה, ב ת כ ט נ ע  5. לא מ
ד הבורגני מ ע מ ת של ה ו ד ס ח ת ה ה ת ו ו ע י ה על הצב א ח  מ

ם ש״הכ1ל ד פנים לעצמו !לאחרי י י המעמ ב ר ע מ  ה
 בסדר״.

 לקוראים: החאחר כתוב בלשוןוכר, והכוונה היא, כחוב!, לש[׳

 החי! ים.

 רק אנו הנותנים פשר לחיינו. כל אחד נותן פשר לחייו

 הוא. שאלה: האם קיימים דפוסים משותפים מבחינת

 התוכן לפיהם אנשים נותנים פשר לחייהם? נמצא שנתינת

 :פשר למציאות יכולה להתממש בשלושה תחומים

 עיקריים: בסבל, באהבה לבני אדם, ביצירה. אירועים

 טראומתיים מזעזעים את האדם ומשמשים נקודות מפנה

 בחיי רבים מאתנו. רבים מאתנו מחפשים ומוצאים בהם

 משמעות המיוחדת להם, ואף חשים מועשרים נפשית.

 אהבה לידיד, לבן־זוג, לילדים, להורים, לאלוהים ועוד

 היא בעיני רבים האירוע המשמעותי ביותר בחיים. כך

 גם יצירה; יוצרים רבים בכל התחומים תופסים את

 יצירתם כמשמעותית ביותר לחייהם. סבל, אהבה ויצירה

 הם מעין נקודות ציון עיקריות בחיינו המממשות את

 שלושת תחומי הקיום שהוזכרו. הם ודומיהם מפורשים

 כמשמעותיים ביותר עבורנו.

 כאשר אדם מחפש משמעות לחייו באופן אקטיבי,

 עולה תחושה חדשה והיא תחושח החופש. זו חוויה

 בסיסית שמאפיינת מאוד את חיפוש המשמעות וחשובה

 ביותר לתחושת מימוש האושר של הפרט. בחיפוש

 משמעות מתוך חירות אנו חשים שלמרות שאנו מותנים

 בקיום הפיזי ובחלק מהקיום הנפשי שלנו, אנו איננץ

 מותנים בחיפוש המשמעות. פה יש לנו את החירות לתת

 משמעות לקיום. שאיפה למשמעות אינה דחף. היא

 בחירה שלנו להבין את משמעות חיינו. זו פעולה חופשית

 שלנו לבתור את הפן הקיומי שגורם לנו אושר. כך, למשל,

 פקיד במשרד ממשלתי שכלפי תוץ תייו נראים משעממים

 חש לאחר חיפוש אקטיבי - וזאת רק הוא חש -

 שאהבתו למשפחתו היא התלק המשמעותי של חייו

 או, אולי, שהפעילות ההתנדבותית שהוא עושה בשעות

 הפנאי היא המשמעותית לחייו, או - הספרים שהוא

 קורא, או כולם יחדיו. זאת הוא מבין ובטוח מתוך חוויה

 עמוקה שעולה בקרבו כל פעם שהוא בקשר עם משפחחו

 או חושב עליה, או בעת שהוא מתנדב, או קורא ספרות.

 אלה הדברים שנותנים משמעות לחייו והם שעושים

 אותו מאושר. ככל שהוא שקוע בהם, מבחינת הקשב

 והאנרגיה הנפשית, ושוכח מעצמו, הוא תש יותר מאושר.

 כלומר, האושר הוא תוצר נלווה למציאת המשמעות

 ולפעולות המממשות משמעות זו.

 מסקנה חשובה היא, ובכך נסיים, שתחושת האושר

 שאנו חווים כאשר אנו מבינים באופן תווייתי את פשר

 קיומנו אינה המטרה של החיפוש. להפך, תחושת האושר


