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 בסקי'מרצ יו'סרגר "ד

 הבטיםמרפאת 

איך זה  

 התחיל

1 איך זה התחיל.wmv
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 ראה הוזהרתם

2 הזהרה- זה ישנה אתך.wmv
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 :תכנית ההשתלמות

 :מפגש ראשון•
 :הרצאה–

 הצגת התכנית•

 .מושג המוטיבציה ומרכזיותה בטיפול•

 ?של מי האחריות•

 לשינוי הטראנסתיאורטיתהגישה •

 רוח השיטה -הריאיון המוטיבציוני•

 :תרגיל–
 .התאמת דרך טיפול לשלב השינוי•

 .דיון על הרלוונטיות לעבודת התלמידים•

 "רוח השיטה"תרגול •
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 :תכנית ההשתלמות
 :מפגש שני•

 :הרצאה–

 עקרונות הטיפול•

 מיומנויות שלב בניית המוטיבציה•

 :תרגיל–
 .תרגול טכניקות שלב בניית המוטיבציה•

 שלםצפייה בסרט דוגמא •
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 :תכנית ההשתלמות
 :מפגש שלישי•

 :הרצאה–

 התמודדות עם התנגדות•

 .חיזוק המוטיבציה ובניית תכנית טיפולשלב מיומנויות •

 .התחזוקה ומניעת ישנות התופעה, שלב הפעולה? מה הלאה•

 :תרגיל–
 התמודדות עם התנגדות•

מניעת נפילה ותחזוקת  , חיזוק מוטיבציהטכניקות תרגול •
 .המוטיבציה
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 (עשר דקות)תרגיל 
להתחלק לזוגות להציג את עצמכם ולספר על אחד  •

 :משלושת האפשרויות

 :תוך התייחסות לשאלות, מקרה שבצעתם שינוי בחיים•

 .מה הייתה הסיבה–

 .מה אפשר את השינוי–

 ?האם זה היה תהליך רגעי או ממושך–

מקרה שמישהו אחר חושב שאתם צריכים לבצע ללא  •
 .הצלחה

 ?מה מונע מכם לבצע את אותו השינו שאותו אדם רוצה–
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 תרגיל נוסף
המוכנות לעסוק בהגברת מוטיבציה למטופלים סרגל •

 .במקום בבדיקת המוטיבציה ומיון מטופלים על פיה

 

 .הסרגל הוא חדר ההרצאות•

 .כל אחד יזכור את המקום שהוא תפס•
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 :השלב הבא

 ?מהי מוטיבציה
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 הלקוח כסוכן אקטיבי לשינוי

1 2 

../other movies/Coaching Patients for Successful Self-Management.wmv
../other movies/Negative example.wmv
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 ?מהי מוטיבציה

ייכנס היא הסבירות שאדם 

ויאמץ לטווח   ימשיך, לתוך

אסטרטגיה מסוימת  ארוך

 לשינוי



11 

 ל"ז קנפרפרדריק ' פרופ

לאדם מסוים מוטיבציה היא החוויה הסובייקטיבית של  •

לבצע , להיות מוכן לפעול לקרת השגת יעד מסוים

 ,פעולה מסוימת

אך גם לבחור את אותו יעד ואותה הפעולה מתוך מגוון  •

 .של נטיות אחרות מתחרות

בנוסף לכך הנכונות להיצמד לאותו יעד ולאותה  •

 ההתנהגות עד שהיעד מושג או  

 .שמוותרים עליו
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הספציפיות  

 :המוטיבציה
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 סלקובסקיסבמילים של 

14 



15 

 :יצירת תמריצים

 התמריץ לטיפול יוגבר ככל שהמטופל יתעניין  •

של הטיפול ולא רק להישאר  " גדולות"במטרות 

 . ממוקד בקלת מצוקתו

 ”לחלום חלומות חדשים“עלינו לעזור למטופל •

ולהבין שהטיפול ישפר את מצבו העכשווי וגם  

 .לטווח ארוך
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 בצורה מתמטית  

 T –נטייה לעשות משהו •

שאותו   - M -זה פונקציה של המוטיבציה או הרצון•

 .sהדבר יצליח 

 .P –של הסיכוי שאותו הדבר יקרה •

 .I -ושל מידת המריץ•

 .f –כנגד אותם המשתנים אם הדבר לא יצליח •

T=(Ms.Ps.Is) – (Mf.Pf.If) 

 הם בדרך כלל שליליים If -ו Mf: הערה



 :אפיוני המוטיבציה
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 אפיוני המוטיבציה

 .מוטיבציה הינה מפתח לשינוי•

 .מוטיבציה הינה רב ממדית•

 .מוטיבציה הינה דינאמית ומשתנה עם הזמן•

 .המוטיבציה מושפעת מאד מההקשר החברתי•

 .ניתן להשפיע על רמת המוטיבציה•

 .המוטיבציה מושפעת מאד מסגנון המטפל•



 ?מה כולל הגברת מוטיבציה

 .הגברת המוטיבציה לשינוי•

 .הכנת המטופלים לכניסה לטיפול•

 .הגברת מעורבות והתמדה בטיפול•

 .הגברת מידת המעורבות והאקטיביות של המטופל•

 .שיפור תוצאות הטיפול•

עידוד של חזרה מהירה לטיפול במקרים של מעידה או  •

 .הפסקת טיפול
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 (משהו על חשיבות המוטיבציה)התופס ממציא  –תרגיל 

20 
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 :השלב הבא

של מי האחריות 

 ?למוטיבציה



 :ההיבט האתי

 ??????של מי האחריות

 דיון בין שני מנהלי שירות: תרגיל

 אחד שבעד והשני שנגד

עושים את זה בשתי שורות העומדות אחד  

 .כנגד השנייה

22 



 תרגיל המשך

 עבודה בשתי קבוצות•

אשר  " מוטיבציה -מבחני אומץ"לעשות רשימה של •

 .פגשתם במקומות עבודה שבהם עבדתם בעבר

רופא  )מכשולים לטיפול שפגשנו בחיי היומיום שלנו •

 (.וכדומה פיזותרפיה, מומחה
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’  פשוב פרופסור 

 קנפר

• It is frequently implied that 
motivation is a prerequisite for 
treatment. I strongly disagree. I 
believe that developing client 
motivation for change is an 
essential part of the therapist’s 
job. 

                                 

1925-2005 
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במילים של מילר ורולניק

  
במקום לעסוק בשאלה מדוע האדם אינו  •

יהיה נכון יותר  , רוצה לבצע שינוי מסוים
 .לבדוק מה האדם כן רוצה

 .זה לא אומר התעלמות מנושא השינוי•

 .זה נותן הקשר לצורך לשינוי, להיפך•

לעיתים אנשים לא ישקלו אפשרות  •
לשנות עד שלא יראו עד כמה השנוי הוא 

 .רלוונטי להשגת מטרותיהם בחיים
 רוח השיטה מהדורה שנייה 19' ע«

3 רוח השיטה.wmv
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 המטופל מגיע לטיפול חסר  •

 ,בהתנגדות, מוטיבציה

 .מבולבל ובחרדה, אמביבלנטי 

 מטרת ההתערבות הטיפולית  •

 ויחסי   Joiningהיא ליצור 

 אמון עם המטופל  

 זאת לשם העלאת •

 .מוטיבציה להמשך טיפול גמילה שיקומי

הנחת יסוד להתערבות  

 :הטיפולית
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 בקיצור

חמש שאלות לקרב את היעד המוטיבציוני  •

 :  (קנפר)למודעות המטופל

 ?כיצד זה יהיה כאשר המצב ישתנה–

 ?מה ישתלם לך בשינוי–

 האם הינך מסוגל לחולל את  –

 ?השינוי

 ?מה המחיר שעליך לשלם בעקבות השינוי–

 האם הינך יכול להאמין במטפל–

 ?הזה ובמסגרת הטיפולית הזאת 
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 !!!!עוד שנייה אחת 
 ?האם שווה להמשיך לשמוע
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Number of MI Publications 
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 חוקרים, כן

 ?אך מה המחקר אומר 
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Some Generalizations  

• Wide variability in effect size across studies, within 

problem areas (e.g., for alcohol problems,  d varies 

from 0 to 3.0) 

• Effects of MI appear early 

• Effects of MI diminish over time, except in additive 

studies 

– d = .77 at post-treatment 

– d = .31 at 4-6 months 

– d = .30 at 6-12 months 
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Effect Size of MI Over Time  
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Conclusions-  
 

• 3. The between-group effects of motivational 

interviewing tend to diminish over 12 months 

 

– This is also true of other treatments 

– Between-group differences diminish in part because 

control/comparison groups “catch up” over time 

– This may not be true of MI’s additive effects with 

other treatment 
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Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 

diabetes detected by screening in general practice. 

Overall effect of a course in “Motivational interviewing” 

PhD thesis 

Sune Leisgaard Mørck Rubak 

• The PhD study shows that a ”Motivational interviewing” 
course seems to influence GPs’ professional behaviour. 
GPs found that the course provided them with skills that 
afforded them greater confidence in using ”Motivational 
interviewing” for patient treatment. GPs also found that 
”Motivational interviewing” was more effective than 
“traditional advice giving” and that it improved the 
patient-doctor relationship. Furthermore, the experienced 
GPs found that the method was not more time-consuming 
than “traditional advice giving”. The study obtained a 
statistically significant effect of ”Motivational 
Interviewing” on patients’ beliefs regarding Type 2 
diabetes and on patients’ contemplation and readiness to 
behaviour change. 
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• The process of behaviour change in general practice is elicited and 
supported by different methods, e.g. “Motivational interviewing” 143;221-
224. “Motivational interviewing” is a promising approach for changing and 
sustaining altered patient behaviour 88;220. A meta-analysis concludes that 
psychological therapies like “Motivational interviewing” can improve long-
term glycaemic control 131. Previous studies have also pointed to the need 
for more research on innovative approaches like “Motivational 
interviewing” to assist patient behaviour change and sustain adherence, and 
on methods for integration of such approaches into clinical settings, clinical 
guidelines and into the health care system 127;225-227. Thus, previous 
studies side with the results of the present study on GPs’ professional 
behaviour and patient behaviour (Chapters 2 and 3) in supporting the need 
for long-term evaluation of the effect of ”Motivational interviewing” on the 
risk profile. 

Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2 

diabetes detected by screening in general practice. 

Overall effect of a course in “Motivational interviewing” 

PhD thesis 

Sune Leisgaard Mørck Rubak 



 תרגיל  

תכנון מחקר במקום עבודתי אשר יבדוק את היעילות  •

המוטיבציוני לשירות שבו אני  הראיוןשל הכנסת 

 .עובד

החזון שהייתי רוצה שיהיה   -דהיינו –קביעת מטרות •

 .החזון של מקום עבודתי

בדיקת הקשר בין השגת החזון לבין הגישה  •

 .המוטיבציונית

37 



תרגיל מסכם החלק הראשון  

 של הסדנה

 .לכל אורך החדר" סרגל המוכנות"להתמקם שוב ב•

38 
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 שלבי שינוי

 התיאוריה הטראנסתיאורטית

 סקה ודיקלמנטי'פרוצ
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הטיפול מתבסס על התיאוריה הטראנס  

מעגל “תיאורטית של השינוי ובמיוחד על 

 ”השינוי

Stages of Change.wmv
../other movies/Using the Transtheoretical Model and Motivational Interviewing.wmv
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http://books.google.com/books?hl=iw&lr=&id=8

kGEuYv-

hF0C&oi=fnd&pg=PA3&dq=a+transtheoretical+

model+group+therapy+for+cocaine&ots=dZJQZ

uwqKH&sig=h4sF5wVm64jCgQkxHugQA-

tkUkk#PPA2,M1 
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 תרגיל

מחלקים קלפים עם סוגים של התערבות וצריך לדון  •

בקבוצות לאיזה שלב של השינוי מתאימה ההתערבות  

 .הספציפית הזאת

 .דיון בקבוצות של חמישה אנשים•

 .של ייחוסדיון במליאה על מקרים בעייתיים •

43 
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הראיון  

 המוטיבציוני

 הבסיס התיאורטי
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כיצד עושים את  

 ?זאת

miller.wmv
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 הגדרת

Motivational interviewing 

A client centered, directive method for 

enhancing intrinsic motivation to change by 

exploring and resolving ambivalence. 

                                             Miller & Rollnick 
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אחת מהנחות היסוד במודל זה היא ששינוי צריך לבוא     

לשינוי טמונים  " זרעים"ושה, מהמטופל עצמו

באמביוולנציה שקיימת במטופל לגבי ההתנהגות  

 .הנדונה

 יצירת שינוי פנימי -המטרה

 

 המוטיבציה נוצרת מהמטופל ולא מושרית עליו מבחוץ
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הערה חשובה על אווירת  

 הטיפול

 .את המוטיבציה" להוציא מבפנים"הטיפול מנסה •

 .docere: הם מסבירים שיש מילה לטינית לחינוך •

 .  דוקטרינה ואינדוקטרינציה, דוקטור: ממנה באות•

 .זה אומר להעביר את הידע בצורה סמכותי•
 .מהדורה שנייה 34' ע«
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הערה חשובה על אווירת  

 הטיפול

אשר   ducare: מילה אחרת בלטינית היא•

 ,  פירושה לנקז

 .זה לתת לדברים לזרום מבפנים educare לכן •

הם טוענים שהמסורת הסוקראטית מתחברת  •

 .למילה השנייה וגם הגישה שהם מציעים
 .מהדורה שנייה 34' ע«



 ?מאיפה זה בא

 ...תרגיל המישהו המיוחד

50 
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 ...רוח השיטה

 חופש הבחירה שייך של המטופל•

עירור והעצמת המוטיבציה : מקומו של המטפל•

 הפנימית של המטופל ולא כמופקד על פתרון בעיותיו

•M.I   עוסקת בפתרון סוגיות מוטיבציוניות המהוות

 מכשול לשינוי חיובי

•M.I   היא way of being ולא רק טכניקה טיפולית 

3 רוח השיטה.wmv
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 :על פי מילר ורולניק

 לב הבעיה היא האמביבלנציה

Can 
I? 

Ambivalence 



טופס  

  -רוקדים

 מתאבקים
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 תרגיל

 מתחלקים לארבע קבוצות•

 מישהו מספר על מקרה שהוא מתלבט לגביו–

 קבוצה אחת נוקטת בצד אחד–

 קבוצה אחרת נוקטת בצד השני–

קבוצה שלישית אומרת שלא יכולה להתערב שזאת החלטה  –

 .שלו

הרביעית מנסה לקבל עוד מידע על שתי האפשרויות  –

 .ומביעה אמפטיה לגבי הקושי להחליט

54 
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 מהו האתגר

 .(Discrepancy)האתגר הוא יצירת אי הלימה •

 .העתיד ואיך היינו רוצים שזה יהיה, בין ההווה•

אי ההלימה יפעיל את מנגנון הדיסוננס הקוגניטיבי •

 "ה'פיאז-לה-ה"ויביא ליצירה שינוי 
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 קנפר. פרופסור פ

יש ליצור חוסר שביעות , למטופלים אחדים•
רצון עם מצבם הנוכחי ורצון וסקרנות על  

על ידי הגברה מכוונת של , חלופות טובות יותר
 .כל אי נוחות שהם מרגישים
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 קנפר. פרופסור פ

רק כאשר נעזור למטופל  לחוות  •

פער בין מצבו העכשווי לבין המצב  

 הרצוי עבורו

 וכאשר הוא יהיה מוכן לקבל •

 אחריות על תהליך השינוי

רק אז יכול הטיפול להתחיל  •

 .להתרחש



אפילו בלי  , אבל יש לנו בעיית הביצה

 תרנגולת
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 :Aפגש את  Rכאשר 

•A מדבר על הדילמות שלו אודות השינוי. 

•R  מה צריך לעשות"מקשיב ומבין." 

•R מספר ל- A כל כך. 

•A מתחיל להראות את הצד השני של המטבע. 

•R מעלה מדרגה ומנסה לשכנע בלהט. 

"  הכחשה"שיש כאן בעיה של  "מבין " Rזה מתגבר כאשר •
 ".התנגדות"או של 

•A מגבר את התנהגותו. 

•R  מציע אפשרות אחרת –תופס את עצמו ומשנה כיוון. 

•A אבל... מתרצה ואומר כן.... 
 מהדורה שנייה 21' ע«
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והינה עוד מחשבה  

 :מעניינת
 הגברת מוטיבציה היא תופעה בין אישית•

 

 

 

 

 

 
 מהדורה שנייה 22' ע«
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הם מרחיקים לכת עד כדי כך 

 :שטוענים

• Client resistant behavior is a signal of 

dissonance in the counseling relationship 

 

 

 

 

 
 .מהדורה שנייה בפרק על שינוי והתנגדות 46' ע«



Therapist Style and Client Response 
Miller, Benefield & Tonigan (1993)  JCCP 61: 455-461 
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 תרגיל

 :עבודה בשלשות•

 .מתלבט לגבי שינוי" מטופל"ה•

ללא קשר לנלמד , המטפל מטפל כפי שהיה מטפל•

 נ.כהבסדנא עד 

 

לפי " מטפל"הצופה מציין איזה טכניקות השתמש ה•

 .מה עובד ומה לא". מתאבקים"או " רוקדים"הטופס 

64 



65 

אצל מקורות ההתנגדות לטיפול בדק משעלי ר "ד

 :חולי סוכרת

 גורמים להתנגדות לטיפול 

המשתתפים ( ומספר)שיעור 

שבטאו לפחות היגד אחד  

 ששויך לגורם

 (47) 73%  ומטפלים בטיפול הקשורים גורמים

 (16) 25% רגשיות בסיבות הקשורים גורמים

 (63) 98% ובאילוצים בקשיים הקשורים גורמים

 (53) 83% ובכישלונות בייאוש הקשורים גורמים

 (41) 64% חומרתה או המחלה בהכחשת הקשורים גורמים

 (37) 58% בסביבה הקשורים גורמים



מטפלים יכולים להגביר את ההנעה לשינוי  

 בכל שלב של תהליך השינוי

 על ידי כך שיעודדו את הפונה•
להכיר בעובדה שההתנהגות הנדונה לא משרתת –

 אותו

להכיר בעובדה שההתנהגות החלופית תשרת אותו  –
 יותר

 ירגיש מסוגל לשנוי–

 יפתח תכנית לשינוי–

 יתחיל ליישם את אותה התכנית–

 יתמיד באסטרטגיה החדשה מבלי לחזור לישנה–
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 :כמה סיבות להיות אמביבלנטי

 .הצמדות לדפוס פתולוגי של התנהגות על חיזוקיו•

 .Approach-Avoidanceסכסוך מסוג •

 .מאזן קבלת החלטה•

 .ערכים•

 .ציפיות חיוביות ושליליות•

 .הקשרים חברתיים•

•Reactance. 

 .שליטה פגומה•
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 :מימדי השינוי

 Willing –רצון •

 Able -יכולת•

 Ready -מוכנות •



69 

 עם שני מימדים ארבע אפשרויות

רצון נמוך יכולת  •

 גבוהה

רצון נמוך יכולת  •

 נמוכה

רצון גבוה יכולת  •

 נמוכה

רצון גבוה יכולת  •

 גבוהה

העובדה שהמשתנים לא רציפים  •

ושיש משתנה המוכנות עושה  

 את האפשרויות לאישיות ורבות



 תרגיל סרגל המוכנות

 דיון ביניים
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