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ההשתלמות ההשתלמותתכנית ::תכנית ההשתלמותתכנית ההשתלמות::תכנית
המודעות הגברת המודעותשלב הגברת ))שעתייםשעתיים((שלב ):):שעתייםשעתיים((שלב הגברת המודעותשלב הגברת המודעות••

בפורום  בפורום  ((דיון על המטרות שהביאו את המשתתפים להירשם בקורס דיון על המטרות שהביאו את המשתתפים להירשם בקורס ••
))).).מלאמלא

..צפיה בסרטים בשתי קבוצותצפיה בסרטים בשתי קבוצות  --דיון על מושג המוטיבציהדיון על מושג המוטיבציה••
).).בקבוצות קטנותבקבוצות קטנות((דיון בשאלה של מי האחריות ליצירה המוטיבציה דיון בשאלה של מי האחריות ליצירה המוטיבציה ••

ל לל ))((ל ))עשר שעותעשר שעות: (: (שלב הקניית הכלים בנושאשלב הקניית הכלים בנושא••
..הרצאה בנושא עם הדגמה דרך הסרטים של מילר ורולניקהרצאה בנושא עם הדגמה דרך הסרטים של מילר ורולניק••
ההסברים•• במהלך משולבים ההסבריםתרגולים במהלך משולבים תרגולים ..תרגולים משולבים במהלך ההסבריםתרגולים משולבים במהלך ההסברים••
..צפיה מודרכת בדוגמאות בסרטים באנגליתצפיה מודרכת בדוגמאות בסרטים באנגלית••
))שמונה שעותשמונה שעות:(:(שלב התרגולשלב התרגול•• ))((
..ביצוע משחקי תפקיד בפורום מלא ובקבוצות קטנותביצוע משחקי תפקיד בפורום מלא ובקבוצות קטנות••
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Isaac MarksIsaac MarksIsaac MarksIsaac Marks
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פוה פוהפרופסור (פרופסור :) :PEPE(( ))PEPE: (: (פרופסור פוהפרופסור פוה
•• Facilitating therapeutic allianceFacilitating therapeutic alliance•• Facilitating therapeutic allianceFacilitating therapeutic alliance

–– Acknowledge client’s courage in coming for treatment.Acknowledge client’s courage in coming for treatment.
•• Communicate understanding of the client’s symptomsCommunicate understanding of the client’s symptoms..g y pg y p

–– Incorporate examples in treatment descriptions (e.g., common Incorporate examples in treatment descriptions (e.g., common 
reactions).reactions).

•• Validate client’s experience in empathic and nonValidate client’s experience in empathic and non•• Validate client s experience in empathic and nonValidate client s experience in empathic and non--
judgmental mannerjudgmental manner..
–– May be the first time relating the trauma narrative, your reaction is May be the first time relating the trauma narrative, your reaction is 

important.important.
•• Work collaborativelyWork collaboratively..

Incorporate the client’s judgment about pace and targets ofIncorporate the client’s judgment about pace and targets of–– Incorporate the client s judgment about pace and targets of Incorporate the client s judgment about pace and targets of 
therapy.therapy.
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צפייה בסרטיםצפייה בסרטים
קבוצות לשתי קבוצותחלוקה לשתי חלוקה לשתי קבוצותחלוקה לשתי קבוצותחלוקה

88



של מי האחריות של מי האחריות 
??למוטיבציהלמוטיבציה

בסרטים צפייה לאחר בסרטיםדיון צפייה לאחר םדיון ה בסרט ון לאחר צפ םד ה בסרט ון לאחר צפ ד
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קנפרקנפר. . פרופסור פפרופסור פ

•• It is frequently implied that It is frequently implied that 
motivation is a prerequisitemotivation is a prerequisitemotivation is a prerequisite motivation is a prerequisite 
for treatment. I strongly for treatment. I strongly 
disagree I believe thatdisagree I believe thatdisagree. I believe that disagree. I believe that 
developing client motivation developing client motivation 
f h i ti lf h i ti lfor change is an essential for change is an essential 
part of the therapist’s job.part of the therapist’s job.
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מילר של מילרבמילים של ורולניקורולניקבמילים לר ם של מ ל לרבמ ם של מ ל קבמ קורולנ ורולנ
,  ,  במקום לעסוק בשאלה מדוע האדם אינו רוצה לבצע שינוי מסויםבמקום לעסוק בשאלה מדוע האדם אינו רוצה לבצע שינוי מסוים

זה לא אומר התעלמות  זה לא אומר התעלמות  ..יהיה נכון יותר לבדוק מה האדם כן רוצהיהיה נכון יותר לבדוק מה האדם כן רוצה
..זה נותן הקשר לצורך לשינויזה נותן הקשר לצורך לשינוי, , להיפךלהיפך. . מנושא השינוימנושא השינוי

לעיתים אנשים לא ישקלו אפשרות לשנות עד שלא יראו עד כמה לעיתים אנשים לא ישקלו אפשרות לשנות עד שלא יראו עד כמה 
).).מהדורה שנייהמהדורה שנייה1919''עע((השנוי הוא רלוונטי להשגת מטרותיהם בחייםהשנוי הוא רלוונטי להשגת מטרותיהם בחיים ))((

רוח השיטהרוח השיטה
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הגדרות של מוטיבציההגדרות של מוטיבציה

1212



??מהי מוטיבציהמהי מוטיבציה
ייכנס  ייכנס  היא הסבירות שאדם היא הסבירות שאדם 

ויאמץ לטווחויאמץ לטווחימשיךימשיך,,לתוךלתוך ץץךך,,ךך
אסטרטגיה מסוימת אסטרטגיה מסוימת ארוךארוך ךך

..לשינוילשינוי נו נולש ..לש
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הגברת הגברת   --  קנפרקנפר' ' פרופפרופהרצאת הרצאת 
מוטיבציהמוטיבציה

לאדם מסוים מוטיבציה היא החוויה הסובייקטיבית של לאדם מסוים מוטיבציה היא החוויה הסובייקטיבית של ••
מסוים יעד השגת לקראת לפעול מוכן מסויםלהיות יעד השגת לקראת לפעול מוכן לבצעלבצעלהיות ם עד מסו ות מוכן לפעול לקראת השגת  םלה עד מסו ות מוכן לפעול לקראת השגת  לבצע לבצע , , לה

..פעולה מסוימתפעולה מסוימת
ל לל ל אך גם לבחור את אותו יעד ואותה הפעולה מתוך מגוון  אך גם לבחור את אותו יעד ואותה הפעולה מתוך מגוון  ••

..של נטיות אחרות מתחרותשל נטיות אחרות מתחרות
בנוסף לכך הנכונות להיצמד לאותו יעד ולאותה  בנוסף לכך הנכונות להיצמד לאותו יעד ולאותה  ••

עליו שמוותרים או מושג שהיעד עד עליוהתנהגות שמוותרים או מושג שהיעד עד ..התנהגות עד שהיעד מושג או שמוותרים עליוהתנהגות עד שהיעד מושג או שמוותרים עליוהתנהגות
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הספציפיות של המוטיבציההספציפיות של המוטיבציה
הבנת המוטיבציה הרלוונטית לטיפול דורשת פירוט של הבנת המוטיבציה הרלוונטית לטיפול דורשת פירוט של ••

והקבועות הרגעיות הספציפיות ההתנהגותיות והקבועותהנטיות הרגעיות הספציפיות ההתנהגותיות ..הנטיות ההתנהגותיות הספציפיות הרגעיות והקבועותהנטיות ההתנהגותיות הספציפיות הרגעיות והקבועותהנטיות
::למשל יש לשאול בנפרדלמשל יש לשאול בנפרד••

??מה מביא אדם לפגישות הטיפוליותמה מביא אדם לפגישות הטיפוליות––
יומין עתיק הרגל לשנות לו שיגרמו הסיבות יומיןמה עתיק הרגל לשנות לו שיגרמו הסיבות ??מה ??מה הסיבות שיגרמו לו לשנות הרגל עתיק יומיןמה הסיבות שיגרמו לו לשנות הרגל עתיק יומין––

??והאם יהיה מוכן לסבול את החרדה הקשורה בטיפולוהאם יהיה מוכן לסבול את החרדה הקשורה בטיפול––
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פ פפרופסור קנפרקנפרפרופסור ::קנפרקנפר..פרופסור פפרופסור פ

בין פער לחוות למטופל נעזור כאשר ביןרק פער לחוות למטופל נעזור כאשר רק רק כאשר נעזור למטופל  לחוות פער בין רק כאשר נעזור למטופל  לחוות פער בין ••
עבורו הרצוי המצב לבין העכשווי עבורומצבו הרצוי המצב לבין העכשווי ן המצב הרצו עבורומצבו ן המצב הרצו עבורומצבו העכשוו לב מצבו העכשוו לב

וכאשר הוא יהיה מוכן לקבל אחריות על  וכאשר הוא יהיה מוכן לקבל אחריות על  ••
,  ,  תהליך השינויתהליך השינוי

ל ל ל ל לל ל ל ל ל ..רק אז יכול הטיפול להתחיל להתרחשרק אז יכול הטיפול להתחיל להתרחש••
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קנפרקנפר..פרופסור פפרופסור פ

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

יותר טובות יותרחלופות טובות מכוונת,,חלופות הגברה ידי מכוונתעל הגברה ידי על ותר ותרחלופות טובות  ד הגברה מכוונת ,,חלופות טובות  ד הגברה מכוונת על  על 
..של כל אי נוחות שהם מרגישיםשל כל אי נוחות שהם מרגישים
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תמריצים תמריציםיצירת ::יצירת תמריציםיצירת תמריצים::יצירת

יתעניין•• שהמטופל ככל יוגבר לטיפול יתענייןהתמריץ שהמטופל ככל יוגבר לטיפול התמריץ התמריץ לטיפול יוגבר ככל שהמטופל יתעניין התמריץ לטיפול יוגבר ככל שהמטופל יתעניין ••
קקשל הטיפול ולא רק להישארשל הטיפול ולא רק להישאר""גדולותגדולות""במטרותבמטרות

.  .  ממוקד בקלת מצוקתוממוקד בקלת מצוקתו

““לחלום חלומות חדשיםלחלום חלומות חדשים””עלינו לעזור למטופל עלינו לעזור למטופל ••
וגם העכשווי מצבו את ישפר שהטיפול וגםולהבין העכשווי מצבו את ישפר שהטיפול ולהבין שהטיפול ישפר את מצבו העכשווי וגםולהבין שהטיפול ישפר את מצבו העכשווי וגםולהבין

ךך..לטווח ארוךלטווח ארוך
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מתמטית מתמטיתבצורה בצורה מתמטית בצורה מתמטית בצורה

TT––נטייה לעשות משהו נטייה לעשות משהו ••
הרצון•• או המוטיבציה של פונקציה הרצוןזה או המוטיבציה של פונקציה שאותושאותו--MM--זה ה או הרצון בצ ה של המוט ה או הרצוןזה פונקצ בצ ה של המוט שאותו שאותו     MMזה פונקצ

..ssהדבר יצליח הדבר יצליח 
PPלל ..PP––של הסיכוי שאותו הדבר יקרהשל הסיכוי שאותו הדבר יקרה••

..II--ושל מידת המריץושל מידת המריץ•• ..ץץ
..ff––כנגד אותם המשתנים אם הדבר לא יצליח כנגד אותם המשתנים אם הדבר לא יצליח ••

T=(Ms.Ps.Is) T=(Ms.Ps.Is) –– (Mf.Pf.If)(Mf.Pf.If)

2020
הם בדרך כלל שלילייםהם בדרך כלל שליליים  IfIf  --וו  MfMf: : הערההערה



חשוב לתפוס את המוטיבציה כתופעה חשוב לתפוס את המוטיבציה כתופעה 
::דינמיתדינמית::דינמיתדינמית

לל ..PurposefulPurposeful––בעל מטרהבעל מטרה••
מודעת•• כוונה מודעתבעל כוונה ..IntentionalIntentional––בעל ..IntentionalIntentionalבעל כוונה מודעתבעל כוונה מודעת
..PositivePositive––בעלת חיוביות בעלת חיוביות ••
..ChangeableChangeable––ניתנת לשינויניתנת לשינוי••
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אפיוני המוטיבציהאפיוני המוטיבציה

..מוטיבציה הינה מפתח לשינוימוטיבציה הינה מפתח לשינוי••
..מוטיבציה הינה רב ממדיתמוטיבציה הינה רב ממדית••
ןן..מוטיבציה הינה דינאמית ומשתנה עם הזמןמוטיבציה הינה דינאמית ומשתנה עם הזמן••
..המוטיבציה מושפעת מאד מההקשר החברתיהמוטיבציה מושפעת מאד מההקשר החברתי••
המוטיבציה•• רמת על להשפיע המוטיבציהניתן רמת על להשפיע ניתן ..ניתן להשפיע על רמת המוטיבציהניתן להשפיע על רמת המוטיבציה••
..המוטיבציה מושפעת מאד מסגנון המטפלהמוטיבציה מושפעת מאד מסגנון המטפל••
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ר משה משעלי בעבודת  ר משה משעלי בעבודת  ""כפי שתיאר דכפי שתיאר ד, , בעצם הסיפור הינו מורכב יותרבעצם הסיפור הינו מורכב יותר
קקהדוקטורט שלוהדוקטורט שלו

& Daley(גורמים המשפיעים על שיתוף פעולה עם טיפול  :טבלה א Zuckoff, 1999(

לטיפול במועמד הקשורים גורמים הקשורים במועמד לטיפולגורמים
שביעות רצון מטיפול

מבנה אישיות
אחרות כפייתיות תופעות או התמכרויות

הנעה
אמונות
סטיגמה ות אחרות ת ות או תופעות כפ התמכרו

אירועי חיים או בעיות אחרות
גמה סט
ציפיות

גורמים הקשורים במחלה ובתסמיניה
ושי או ל מ של מומיני ו ילו ונ ל מ של י טו י תסמינים של המחלה או הקושי

תסמינים של בעיה נפשית או חרדה חברתית
אובססיות או רצון עז לחזור להרגל הבעייתי 

היסטוריה של המחלה ונפילות קודמות
כישלון בזיהוי סימני אזהרה מוקדמים לנפילה

שיפור בתסמינים או בבעיות

הטיפולית ובמערכת בטיפול הקשורים גורמים הקשורים בטיפול ובמערכת הטיפוליתגורמים
הברית הטיפולית

יחסו של צוות המטפלים
דרישות מהמטפל

ל/ל

סוג הטיפול המוצע והאפשרויות המצויות
משך הטיפול והאינטנסיביות שלו
ההתאמה של ההמלצות הטיפוליות

ל מיומנות של הצוות/יכולת
הדרכה של הצוות

אפשרות להערכת הטיפול
מאפיינים של המערך הטיפולי

בעיות הקשורות בטיפול התרופתי
עלות הטיפול

המשכיות הטיפול
זמינותם של שירותים נוספים

החברתית ובתמיכה היחסים במערכות הקשורים גורמים
2323

גורמים הקשורים במערכות היחסים ובתמיכה החברתית
עוני, אורח חיים לא יציבבעיות משפחתיות, תמיכה חברתית שלילית



בנושא בנושאהטיפול הטיפול בנושאהטיפול בנושאהטיפול
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::הנחת יסוד להתערבות הטיפוליתהנחת יסוד להתערבות הטיפולית

,,בהתנגדותבהתנגדות, , המטופל מגיע לטיפול חסר מוטיבציההמטופל מגיע לטיפול חסר מוטיבציה••
ללל לל ל ..מבולבל ובחרדהמבולבל ובחרדה,,אמביבלנטיאמביבלנטי

ליצור•• היא הטיפולית ההתערבות ליצורמטרת היא הטיפולית ההתערבות JoiningJoiningמטרת צור א ל ת ה פול צורמטרת ההתערבות הט א ל ת ה פול JoiningJoiningמטרת ההתערבות הט
. . ויחסי אמון עם המטופלויחסי אמון עם המטופל

ל ל ל ל לל ל ל ל ל זאת לשם העלאת מוטיבציה להמשך טיפול גמילהזאת לשם העלאת מוטיבציה להמשך טיפול גמילה••
..שיקומישיקומי
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ל לל המעבר לשלב הבאהמעבר לשלב הבאל
))קנפרקנפר. . פפ((

רק כאשר המטופל חווה את יעדי הטיפול  רק כאשר המטופל חווה את יעדי הטיפול  ••
רלוונטיים לחייו וכנבחרים מתוך  רלוונטיים לחייו וכנבחרים מתוך  ,,כמושכיםכמושכים

חופשי חופשירצון לשלברצון לזוז יכול המטפל אז לשלברק לזוז יכול המטפל אז רק רק אז המטפל יכול לזוז לשלב רק אז המטפל יכול לזוז לשלב ,,רצון חופשירצון חופשי
הבאהבא
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כיצד עושים אתכיצד עושים את
??זאתזאת
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בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
למודעותלמודעותהמוטיבציוניהמוטיבציוניחמש שאלות לקירוב היעדחמש שאלות לקירוב היעד•• ע עק עעק

:  :  ))קנפרקנפר((המטופלהמטופל
ישתנה המצב כאשר יהיה זה ישתנהכיצד המצב כאשר יהיה זה ??כיצד זה יהיה כאשר המצב ישתנהכיצד זה יהיה כאשר המצב ישתנה??כיצד

??מה ישתלם לך בשינוימה ישתלם לך בשינוי
??האם הינך מסוגל לחולל את השינויהאם הינך מסוגל לחולל את השינוי

??מה המחיר שעליך לשלם בעקבות השינוימה המחיר שעליך לשלם בעקבות השינוי ק קך ך
האם הינך יכול להאמין במטפל הזה ובמסגרת הטיפולית  האם הינך יכול להאמין במטפל הזה ובמסגרת הטיפולית  

??הזאתהזאת??הזאתהזאת
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ןןהראיון הראיון 
המוטיבציוניהמוטיבציוני

הבסיס התיאורטיהבסיס התיאורטי
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אחת שנייה אחתעוד שנייה !!!!!!!!עוד !!!!!!!!עוד שנייה אחתעוד שנייה אחת
לשמוע להמשיך שווה לשמועהאם להמשיך שווה ??האם שווה להמשיך לשמועהאם שווה להמשיך לשמוע??האם
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N b f MI P bli tiN b f MI P bli tiNumber of MI PublicationsNumber of MI Publications
!!!!)!!!!)המוןהמון((
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חוקריםחוקריםכןכן חוקריםחוקרים,,כןכן
??אך מה המחקר אומראך מה המחקר אומר ק קך ך
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Some GeneralizationsSome Generalizations

•• Wide variability in effect size across studies, within Wide variability in effect size across studies, within 
problem areas (e g for alcohol problemsproblem areas (e g for alcohol problems dd variesvariesproblem areas (e.g., for alcohol problems,  problem areas (e.g., for alcohol problems,  dd varies varies 
from from 0 0 to to 33..00))

•• Effects of MI appear earlyEffects of MI appear early•• Effects of MI appear earlyEffects of MI appear early
•• Effects of MI diminish over time, Effects of MI diminish over time, except in additive except in additive 

studiesstudiesstudiesstudies
–– d = .d = .77 77 at postat post--treatmenttreatment
–– d = .d = .31 31 at at 44--6 6 monthsmonths
–– d = .d = .30 30 at at 66--12 12 monthsmonths
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Effect Size of MI Over Time Effect Size of MI Over Time 

1.2

1.4

0.8

1
All Studies
C1 Controlled

0.4

0.6
C1
C2
C3

Controlled
Additive
Comparative

0

0.2

0
0-1 >1-3 >3-6 >6-12 >12
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Conclusions: Conclusions: 

•• 33. The between. The between--group effects of motivational group effects of motivational 
interviewing tend to diminish over interviewing tend to diminish over 12 12 monthsmonths

–– This is also true of other treatmentsThis is also true of other treatments
–– BetweenBetween--group differences diminish in part becausegroup differences diminish in part becauseBetweenBetween group differences diminish in part because group differences diminish in part because 

control/comparison groups “catch up” over timecontrol/comparison groups “catch up” over time
–– This may not be true of MI’s additive effects with This may not be true of MI’s additive effects with yy

other treatmentother treatment
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דוגמאות מעטותדוגמאות מעטות

לדלגלדלג
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Connecticut Department of
Children and Families (DCF)

Advanced Behavioral Health (ABH)—a 
network of Connecticut substance 
abuse community treatment providers,

3737
Carroll, K.M.; Libby, B.; Sheehan, J.; and Hyland, N., 2001. Motivational 
interviewing to enhance treatment initiation in substance abusers: An
effectiveness study. American Journal on the Addictions 10:335-339.)
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As treatment sessions progressed, the rate of attendance did decrease. In As treatment sessions progressed, the rate of attendance did decrease. In 
most instances, the clinician who evaluated the patient was not the same most instances, the clinician who evaluated the patient was not the same 
one who treated the patient, and that presumably was one reason why one who treated the patient, and that presumably was one reason why 
attendance decreased. One conclusion is that everybody [involved with attendance decreased. One conclusion is that everybody [involved with 
th li t] h t b b d d d t th t i i ”th li t] h t b b d d d t th t i i ”

4545

the client] has to be on board and exposed to the training.”the client] has to be on board and exposed to the training.”



Clinical Trials Network (CTN),
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ב רק בולא רק ""פסיכיאטריהפסיכיאטריה""ולא פסיכיאטריהפסיכיאטריהולא רק בולא רק ב

הינה טעימה ברפואה כלליתהינה טעימה ברפואה כללית
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Motivational interviewing in intensive treatment of Type 2
diabetes detected by screening in general practice.y g g p

Overall effect of a course in “Motivational interviewing”
PhD thesis

Sune Leisgaard Mørck Rubak

•• The PhD study shows that a ”Motivational interviewing” The PhD study shows that a ”Motivational interviewing” 
course seems to influence GPs’ professional course seems to influence GPs’ professional behaviourbehaviour. . 
GPs found that the course provided them with skills thatGPs found that the course provided them with skills thatGPs found that the course provided them with skills that GPs found that the course provided them with skills that 
afforded them greater confidence in using ”Motivational afforded them greater confidence in using ”Motivational 
interviewing” for patient treatment. GPs also found that interviewing” for patient treatment. GPs also found that 
”Motivational interviewing” was more effective than”Motivational interviewing” was more effective thanMotivational interviewing  was more effective than Motivational interviewing  was more effective than 
“traditional advice giving” and that it improved the “traditional advice giving” and that it improved the 
patientpatient--doctor relationship. Furthermore, the experienced doctor relationship. Furthermore, the experienced 
GPs found that the method was not more timeGPs found that the method was not more time consumingconsumingGPs found that the method was not more timeGPs found that the method was not more time--consuming consuming 
than “traditional advice giving”. The study obtained a than “traditional advice giving”. The study obtained a 
statistically significant effect of ”Motivational statistically significant effect of ”Motivational 
Interviewing” on patients’ beliefs regarding TypeInterviewing” on patients’ beliefs regarding Type 22Interviewing” on patients’ beliefs regarding Type Interviewing” on patients’ beliefs regarding Type 2 2 
diabetes and on patients’ contemplation and readiness to diabetes and on patients’ contemplation and readiness to 
behaviourbehaviour change.change.
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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 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 g y p
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 clinicalon 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 needbehaviour 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.
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::תרגילתרגיל
כל תלמיד יחפש מאמר אחד שחקר את כל תלמיד יחפש מאמר אחד שחקר את 

ויציג אותו ויציג אותו המוטיבציוניהמוטיבציונייעילות הראיון יעילות הראיון לל
בשלוש דקות במפגש הבאבשלוש דקות במפגש הבא
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הגדרתהגדרת
M ti ti l i t i iM ti ti l i t i iMotivational interviewingMotivational interviewing

A client centered, directive method for A client centered, directive method for 
h i i t i i ti ti t h bh i i t i i ti ti t h benhancing intrinsic motivation to change by enhancing intrinsic motivation to change by 

exploring and resolving ambivalence.exploring and resolving ambivalence.
(Miller & (Miller & RollnickRollnick))
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פנימי--המטרההמטרה שינוי פנימייצירת שינוי יצירת

אחת מהנחות היסוד במודל זה היא ששינוי צריך לבוא  אחת מהנחות היסוד במודל זה היא ששינוי צריך לבוא      

יצירת שינוי פנימייצירת שינוי פנימי--המטרההמטרה

ךך
לשינוי טמונים  לשינוי טמונים  " " זרעיםזרעים""ושהושה, , מהמטופל עצמומהמטופל עצמו
ההתנהגותבאמביוולנציהבאמביוולנציה לגבי במטופל ההתנהגותשקיימת לגבי במטופל שקיימת ה וולנצ הבאמב וולנצ מת במטופל לגב ההתנהגות באמב מת במטופל לגב ההתנהגות שק שק

..הנדונההנדונה

המוטיבציה נוצרת מהמטופל ולא מושרית עליו מבחוץ
5555
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הערה חשובה על אווירת הטיפולהערה חשובה על אווירת הטיפול

מנסה•• מנסההטיפול מבפנים""הטיפול מבפניםלהוציא המוטיבציה""להוציא המוטיבציהאת ..את פול מנסה פול מנסההט םהט א מבפנ םלהוצ א מבפנ הלהוצ בצ האת המוט בצ ..את המוט
..doceredocere: : הם מסבירים שיש מילה לטינית לחינוך הם מסבירים שיש מילה לטינית לחינוך ••
. . דוקטרינה ואינדוקטרינציהדוקטרינה ואינדוקטרינציה,,דוקטורדוקטור::ממנה באותממנה באות••
סמכותי•• בצורה הידע את להעביר אומר סמכותיזה בצורה הידע את להעביר אומר דע בצורה סמכותזה ר את ה דע בצורה סמכותזה אומר להעב ר את ה ..זה אומר להעב

..מהדורה שנייהמהדורה שנייה  3434' ' עע««
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הערה חשובה על אווירת הטיפולהערה חשובה על אווירת הטיפול
אשר  אשר    ducareducare: : מילה אחרת בלטינית היאמילה אחרת בלטינית היא••

פירושה לנקז פירושה לנקז 
מבפניםddלכןלכן לזרום לדברים לתת מבפניםזה לזרום לדברים לתת זה ..זה לתת לדברים לזרום מבפניםזה לתת לדברים לזרום מבפניםeducareeducareלכןלכן••

שהמסורת•• טוענים שהמסורתהם טוענים מתחברתמתחברתהסוקראטיתהסוקראטיתהם ם שהמסורת ם שהמסורתהם טוענ תהם טוענ תהסוקראט מתחברת  מתחברת  הסוקראט
..למילה השנייה וגם הגישה שהם מציעיםלמילה השנייה וגם הגישה שהם מציעים

''3434 ..מהדורה שנייהמהדורה שנייה3434''עע««
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......רוח השיטהרוח השיטה
חופש הבחירה שייך של המטופלחופש הבחירה שייך של המטופל••
המטפל•• של המטפלמקומו של המוטיבציה::מקומו והעצמת המוטיבציהעירור והעצמת עירור ה  ::מקומו של המטפלמקומו של המטפל בצ רור והעצמת המוט ה  ע בצ רור והעצמת המוט ע

הפנימית של המטופל ולא כמופקד על פתרון בעיותיוהפנימית של המטופל ולא כמופקד על פתרון בעיותיו
M IM I ••M.IM.Iעוסקת בפתרון סוגיות מוטיבציוניות המהוותעוסקת בפתרון סוגיות מוטיבציוניות המהוות

מכשול לשינוי חיובימכשול לשינוי חיובי
••M.I M.I    היא היאway of beingway of being  ולא רק טכניקה טיפוליתולא רק טכניקה טיפולית
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::ורולניקורולניקעל פי מילר על פי מילר 
לללל האמביבלנציההאמביבלנציהלב הבעיה היאלב הבעיה היא
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??מהו האתגרמהו האתגר
..(Discrepancy)(Discrepancy)האתגר הוא יצירת אי הלימה האתגר הוא יצירת אי הלימה ••
..העתיד ואיך היינו רוצים שזה יהיההעתיד ואיך היינו רוצים שזה יהיה, , בין ההווהבין ההווה••
הקוגניטיבי•• הדיסוננס מנגנון את יפעיל ההלימה הקוגניטיביאי הדיסוננס מנגנון את יפעיל ההלימה אי אי ההלימה יפעיל את מנגנון הדיסוננס הקוגניטיבי אי ההלימה יפעיל את מנגנון הדיסוננס הקוגניטיבי ••

""הה''פיאזפיאז--להלה--הה""ויביא ליצירה שינוי ויביא ליצירה שינוי 
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::הגדרת השיטההגדרת השיטה

•• We define motivational Interviewing, as a We define motivational Interviewing, as a 
clientclient--centered, directive method for centered, directive method for 
enhancing intrinsic motivation to change by enhancing intrinsic motivation to change by g g yg g y
exploring and resolving ambivalence.exploring and resolving ambivalence.

..מהדורה שנייהמהדורה שנייה  2525' ' עע
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אתRRכאשרכאשר אתפגש ::AAפגש ::AAפגש אתפגש את  RRכאשרכאשר
••AAהשינוי אודות שלו הדילמות על השינוימדבר אודות שלו הדילמות על ..מדבר AAנו למות שלו אודות הש נומדבר על הד למות שלו אודות הש ..מדבר על הד
••RR   מה צריך לעשותמה צריך לעשות""מקשיב ומבין מקשיב ומבין."."
••RRמספר למספר ל--AAכל כךכל כך.. ל ר לס ר ךס ךל ..ל
••AA  מתחיל להראות את הצד השני של המטבעמתחיל להראות את הצד השני של המטבע..
••RRמעלה מדרגה ומנסה לשכנע בלהטמעלה מדרגה ומנסה לשכנע בלהט.. ע עע ע
" " הכחשההכחשה""שיש כאן בעיה של שיש כאן בעיה של ""מבין מבין ""  RRזה מתגבר כאשר זה מתגבר כאשר ••

".".התנגדותהתנגדות""או של או של 
••AA  מגבר את התנהגותומגבר את התנהגותו..
••RR   מציע אפשרות אחרתמציע אפשרות אחרת––תופס את עצמו ומשנה כיוון תופס את עצמו ומשנה כיוון..
••AA  אבלאבל... ... מתרצה ואומר כןמתרצה ואומר כן........

מהדורה שנייהמהדורה שנייה  2121' ' עע««
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::והינה עוד מחשבה מעניינתוהינה עוד מחשבה מעניינת
הגברת מוטיבציה היא תופעה בין אישיתהגברת מוטיבציה היא תופעה בין אישית••

מהדורה שנייהמהדורה שנייה  2222' ' עע««
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שהם כך כדי עד לכת מרחיקים שהםהם כך כדי עד לכת מרחיקים הם מרחיקים לכת עד כדי כך שהםהם מרחיקים לכת עד כדי כך שהםהם
::טועניםטוענים

•• Client resistant behavior is a signal of Client resistant behavior is a signal of 
di i th li l ti hidi i th li l ti hidissonance in the counseling relationshipdissonance in the counseling relationship

והתנגדות4646''עע«« שינוי על בפרק שנייה והתנגדותמהדורה שינוי על בפרק שנייה מהדורה
6464

..מהדורה שנייה בפרק על שינוי והתנגדותמהדורה שנייה בפרק על שינוי והתנגדות4646''עע««



תרגילתרגיללל
לזוגות לזוגות חלוקהחלוקה••
לעשות•• חושב שהוא שינוי על מספר הזוג מבני לעשותמישהו חושב שהוא שינוי על מספר הזוג מבני נו שהוא חושב לעשות  מישהו שהו מבנ הזוג מספר על ש נו שהוא חושב לעשות  מ שהו מבנ הזוג מספר על ש מ

..אך הוא לא בטוח לגביואך הוא לא בטוח לגביו
ל"" ל לל ל ""ל " " לשכנע אותו בלהט לעשות זאתלשכנע אותו בלהט לעשות זאת""בן הזוג השני חייבבן הזוג השני חייב••

אלא לגשת בגישה אלא לגשת בגישה , , מוטיבציונימוטיבציוניזה לא תרגיל בראיון זה לא תרגיל בראיון ((
).).קונפרונטטיביתקונפרונטטיבית

דיוןדיון•• ..דיוןדיון••
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ד של חשובה עבודה דבאותה של חשובה עבודה מקורות""באותה את אפיין הוא משעלי מקורותר את אפיין הוא משעלי ר ן את מקורות באותה עבודה חשובה של דבאותה עבודה חשובה של ד ן את מקורות ר משעל הוא אפ ר משעל הוא אפ
::ההתנגדות לטיפול של חולי סוכרתההתנגדות לטיפול של חולי סוכרת

גורמים להתנגדות לטיפול  גורמים להתנגדות לטיפול  
המשתתפים  המשתתפים  ) ) ומספרומספר((שיעור שיעור 

שבטאו לפחות היגד אחד שבטאו לפחות היגד אחד 
ששויך לגורםששויך לגורם

((4747) %) 7373%    ומטפליםומטפלים  בטיפולבטיפול  הקשוריםהקשורים  גורמיםגורמים

((1616) %) 2525%רגשיותרגשיות  בסיבותבסיבות  הקשוריםהקשורים  גורמיםגורמים

9898%ובאילוציםובאילוציםבקשייםבקשייםהקשוריםהקשוריםגורמיםגורמים (% (6363)) ((6363) %) 9898%ובאילוציםובאילוציםבקשייםבקשייםהקשוריםהקשוריםגורמיםגורמים

((5353) %) 8383%ובכישלונותובכישלונות  בייאושבייאוש  הקשוריםהקשורים  גורמיםגורמים

((4141) %) 6464%חומרתהחומרתה  אואו  המחלההמחלה  בהכחשתבהכחשת  הקשוריםהקשורים  גורמיםגורמים

((3737) %) 5858%בסביבהבסביבה  הקשוריםהקשורים  גורמיםגורמים
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Clinicians can enhance their clients’ motivation for Clinicians can enhance their clients’ motivation for 
change at each stage of the change process.change at each stage of the change process.

•• Clinician does this by assisting and encouraging Clinician does this by assisting and encouraging 
clients inclients in
•• Recognizing behavior that is not in their best interest;Recognizing behavior that is not in their best interest;
•• Regarding positive change to be in their best interest;Regarding positive change to be in their best interest;
•• Feeling competent to change;Feeling competent to change;•• Feeling competent to change;Feeling competent to change;
•• Developing a plan for change;Developing a plan for change;
•• Beginning to take action; andBeginning to take action; andg g ;g g ;
•• Continuing to use strategies that discourage a return to Continuing to use strategies that discourage a return to 

the old behavior.the old behavior.
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להיות סיבות להיותכמה סיבות ::אמביבלנטיאמביבלנטיכמה ::אמביבלנטיאמביבלנטיכמה סיבות להיותכמה סיבות להיות
חיזוקיו•• על התנהגות של פתולוגי לדפוס חיזוקיוהצמדות על התנהגות של פתולוגי לדפוס הצמדות ..הצמדות לדפוס פתולוגי של התנהגות על חיזוקיוהצמדות לדפוס פתולוגי של התנהגות על חיזוקיו••
..ApproachApproach--AvoidanceAvoidanceסכסוך מסוג סכסוך מסוג ••
..מאזן קבלת החלטהמאזן קבלת החלטה••
..ערכיםערכים••
..ציפיות חיוביות ושליליותציפיות חיוביות ושליליות••
חברתיים•• חברתייםהקשרים הקשרים ..הקשרים חברתייםהקשרים חברתיים••
••Reactance.Reactance.
..שליטה פגומהשליטה פגומה••

6868



א פי על אהתנגדות פי על המטפלהתנגדות אשר ההתנהגות אותה היא המטפלאליס אשר ההתנהגות אותה היא אליס א אותה ההתנהגות אשר המטפל ..התנגדות על פ אהתנגדות על פ א ס ה א אותה ההתנהגות אשר המטפל אל ס ה אל
..““נוגדת את הטיפולנוגדת את הטיפול””מכנה מכנה 

..קשורה לצורך בהענשה עצמיתקשורה לצורך בהענשה עצמית••
לל

התנגדות יכולה להיות מובנת התנגדות יכולה להיות מובנת 
נובעת מפחד מכישלון אונובעת מפחד מכישלון או••לל

..הצלחההצלחה
::על רקעעל רקע

““האנושיהאנושי  מצבמצב““ללקשורה קשורה ••
..ReactanceReactance  - - קשורה לקשורה ל••
..מביאה לרווח משנימביאה לרווח משני••

קשורה להפרעות נפשיות  קשורה להפרעות נפשיות  ••
אא..קשותקשות

..קשורה לתכניות מוסתרותקשורה לתכניות מוסתרות••
המטפל עם לקשר המטפלקשורה עם לקשר קשורה

..נובעת מחוסר נוחותנובעת מחוסר נוחות••
מחשיפה•• לפחד מחשיפהקשורה לפחד ..קשורה לקשר עם המטפלקשורה לקשר עם המטפל••קשורה

..קשורה לבעיות בסביבהקשורה לבעיות בסביבה••
..קשורה לפחד מחשיפהקשורה לפחד מחשיפה••
נובעת מתחושת חוסר נובעת מתחושת חוסר ••

אוניםאונים
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::מימדי השינוימימדי השינוי

WillingWilling––רצוןרצון•• WillingWillingרצוןרצון
AbleAble  --יכולתיכולת••
ReadyReady  - - מוכנות מוכנות ••
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עם שני מימדים ארבע אפשרויותעם שני מימדים ארבע אפשרויות

יכולת•• נמוך יכולתרצון נמוך רצון יכולת•• גבוה יכולתרצון גבוה רצון נמוך יכולת  רצון נמוך יכולת  ••רצון
נמוכהנמוכה

רצון גבוה יכולת רצון גבוה יכולת ••
גבוההגבוהה

יכולת•• נמוך יכולתרצון נמוך יכולת••רצון גבוה יכולתרצון גבוה רצון רצון נמוך יכולת רצון נמוך יכולת 
גבוההגבוהה

רצון גבוה יכולת  רצון גבוה יכולת  
נמוכהנמוכה

נ מש א ושיש י צי לא ני מש ש נעו מש א ושיש י צי לא ני מש ש העובדה שהמשתנים לא רציפים ושיש את משתנה העובדה שהמשתנים לא רציפים ושיש את משתנה עו
המוכנות עושה את האפשרויות לאישיות ורבותהמוכנות עושה את האפשרויות לאישיות ורבות
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שלבי שינוישלבי שינוי
הטראנסתיאורטיתהטראנסתיאורטיתהתיאוריה התיאוריה 
לל'' ודיקלמנטיודיקלמנטיסקהסקה''פרוצפרוצ
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של תיאורטית הטראנס התיאוריה על מתבסס שלהטיפול תיאורטית הטראנס התיאוריה על מתבסס הטיפול מתבסס על התיאוריה הטראנס תיאורטית של הטיפול מתבסס על התיאוריה הטראנס תיאורטית של הטיפול
““מעגל השינוימעגל השינוי””השינוי ובמיוחד על השינוי ובמיוחד על 
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http://books.google.com/books?hl=iw&lr=&id=8
kGEuYv-
hF0C&oi=fnd&pg=PA3&dq=a+transtheoretical+pg q
model+group+therapy+for+cocaine&ots=dZJQZ
uwqKH&sig=h4sF5wVm64jCgQkxHugQA-
tkUkk#PPA2,M1

7575



??מה זה אומרמה זה אומר
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PRECONTEMPLATIONPRECONTEMPLATION
..בשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה כלשהיבשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה כלשהי

CONTEMPLATIONCONTEMPLATIONCONTEMPLATIONCONTEMPLATION
אך עדיין  אך עדיין  " " בעיהבעיה""האדם מתחיל להכיר בכך שיש האדם מתחיל להכיר בכך שיש 

התנגדות התנגדותקיימות גבוההואמביוולנציהואמביוולנציהקיימות גבוההבעוצמה בעוצמה ..בעוצמה גבוההבעוצמה גבוההואמביוולנציהואמביוולנציהקיימות התנגדותקיימות התנגדות
PREPARATIONPREPARATION

האדם מכיר בכך שיש לו בעיה ותוהה אם בכוחו לבצע  האדם מכיר בכך שיש לו בעיה ותוהה אם בכוחו לבצע  
..שינוישינוי
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ACTIONACTION
ל ל לל ל ; ; האדם כבר נמצא באופן פעיל בתוך תהליך של שינויהאדם כבר נמצא באופן פעיל בתוך תהליך של שינויל

..נוקט צעדים לשינוינוקט צעדים לשינוי
MAINTENANCEMAINTENANCE

בוצע בוצעהשינוי לשמרוכעתכעתהשינוי לשמרויש יש ..יש לשמרויש לשמרו,,כעתכעת..השינוי בוצעהשינוי בוצע
RELAPSERELAPSE

ל ל ל לל ל ל ללל בחזרה בחזרה " " נפלנפל""המטופל לא הצליח לשמר את השינוי והמטופל לא הצליח לשמר את השינוי ו
..להרגל הלא רצוילהרגל הלא רצוי
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מכתיב השינוי במעגל המטופל של מכתיבמיקומו השינוי במעגל המטופל של במיקומו נו מכת קומו של המטופל במעגל הש במ נו מכת קומו של המטופל במעגל הש מ
את סוג ההתערבותאת סוג ההתערבות
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של שלבמילים עצמועצמודיקלמנטידיקלמנטיבמילים ::עצמועצמודיקלמנטידיקלמנטיבמילים שלבמילים של
Th t b i ti b tTh t b i ti b t•• The most obvious connection between The most obvious connection between 
motivational interviewing and the stages of change motivational interviewing and the stages of change 
is that motivational interviewing is an excellentis that motivational interviewing is an excellentis that motivational interviewing is an excellent is that motivational interviewing is an excellent 
counseling style to use with clients who are in the counseling style to use with clients who are in the 
early stages. Precontemplators do not want to be early stages. Precontemplators do not want to be 
l t d t i " ti " t h i hl t d t i " ti " t h i hlectured to or given "action" techniques when lectured to or given "action" techniques when 
they are not ready to change. Likewise, they are not ready to change. Likewise, 
contemplators, who are considering the possibilitycontemplators, who are considering the possibilitycontemplators, who are considering the possibility contemplators, who are considering the possibility 
of making a change but are not quite ready to of making a change but are not quite ready to 
make a commitment, are resistant to more make a commitment, are resistant to more 
t diti l h th t ( t tt diti l h th t ( t ttraditional approaches that encourage (or try to traditional approaches that encourage (or try to 
force) them to make changes for which they are force) them to make changes for which they are 
not yet ready. not yet ready. 
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של שלבמילים ::עצמועצמודיקלמנטידיקלמנטיבמילים ::עצמועצמודיקלמנטידיקלמנטיבמילים שלבמילים של
•• Through the use of motivational interviewing Through the use of motivational interviewing g gg g

strategies, clinicians facilitate clients in examining strategies, clinicians facilitate clients in examining 
their own particular situations, considering the their own particular situations, considering the 
pros and cons of changing and making decisionspros and cons of changing and making decisionspros and cons of changing and making decisions pros and cons of changing and making decisions 
about change. about change. 

•• This is done in a nonThis is done in a non--threatening and supportivethreatening and supportiveThis is done in a nonThis is done in a non threatening and supportive threatening and supportive 
manner that encourages the client to take manner that encourages the client to take 
responsibility for his or her own situation. responsibility for his or her own situation. 

•• The motivational interviewing philosophy, The motivational interviewing philosophy, 
approach, and methods are uniquely suited to approach, and methods are uniquely suited to 
addressing the tasks and emotional reactions ofaddressing the tasks and emotional reactions ofaddressing the tasks and emotional reactions of addressing the tasks and emotional reactions of 
individuals who are moving through the first two individuals who are moving through the first two 
stages of change. stages of change. 
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שד שדכפי בעבודת""כפי מסביר משעלי משה בעבודתר מסביר משעלי משה ר ר משה משעלי מסביר בעבודתר משה משעלי מסביר בעבודת""כפי שדכפי שד
::הדוקטורט שלוהדוקטורט שלו קק

מאזן החלטה מאזן החלטה ••
הקוגניטיביים•• ההיבטים את מייצג ההחלטה הקוגניטיבייםמאזן ההיבטים את מייצג ההחלטה ם  מאזן ב ט ם הקוגנ בט צג את הה ם  מאזן ההחלטה מ ב ט ם הקוגנ בט צג את הה מאזן ההחלטה מ

כל התקדמות  כל התקדמות  . . של תהליך קבלת החלטותשל תהליך קבלת החלטות  והמוטיבציוניםוהמוטיבציונים
במעגל שלבי השינוי קשורה בהתגברות החשיבות המיוחסת  במעגל שלבי השינוי קשורה בהתגברות החשיבות המיוחסת  
למניעים המיוחסת החשיבות ולהחלשות שינוי בעד למניעיםלמניעים המיוחסת החשיבות ולהחלשות שינוי בעד למניעים בעד שינוי ולהחלשות החשיבות המיוחסת למניעים למניעים בעד שינוי ולהחלשות החשיבות המיוחסת למניעים למניעים

ProchaskaProchaska((נגד שינוי נגד שינוי  & & DiClementeDiClemente, , 19821982(( . .
השינוי•• במעגל יותר מתקדם בשלב נמצא שהאדם השינויככל במעגל יותר מתקדם בשלב נמצא שהאדם הואהואככל הואהוא, , ככל שהאדם נמצא בשלב מתקדם יותר במעגל השינויככל שהאדם נמצא בשלב מתקדם יותר במעגל השינוי••

מייחס חשיבות רבה יותר למניעים בעד שינוי וחשיבות  מייחס חשיבות רבה יותר למניעים בעד שינוי וחשיבות  
 & , & ,Brogan, Brogan, ProchaskaProchaska((  מועטה יותר למניעים נגד שינוימועטה יותר למניעים נגד שינוי

ProchaskaProchaska, , 19991999; ; DiClementeDiClemente et al., et al., 19911991; Marcus, ; Marcus, RakowskiRakowski, & Rossi, , & Rossi, 
19921992a; a; ProchaskaProchaska et al., et al., 19941994a,b; a,b; VelicerVelicer, , DiClementeDiClemente, , ProchaskaProchaska, & , & 

Brandenburg, Brandenburg, 19851985.(.(  
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שד שדכפי בעבודת""כפי מסביר משעלי משה בעבודתר מסביר משעלי משה ר ר משה משעלי מסביר בעבודתר משה משעלי מסביר בעבודתכפי שדכפי שד
::הדוקטורט שלוהדוקטורט שלו

החלטה החלטהמאזן מאזן
קק

מאזן החלטהמאזן החלטה••
הרהור והרהור  הרהור והרהור  - - תהליך זה מהותי במעבר בין השלבים קדםתהליך זה מהותי במעבר בין השלבים קדם••

ופעולה היערכות ופעולהלשלבים היערכות קדםלשלבים קדםבשלב מיוחסתבשלב מיוחסתההרהור ההרהור ההרהור מיוחסת ההרהור מיוחסת --בשלב קדםבשלב קדם..לשלבים היערכות ופעולהלשלבים היערכות ופעולה
חשיבות רבה יותר למניעים נגד שינוי בהשוואה למניעים בעד  חשיבות רבה יותר למניעים נגד שינוי בהשוואה למניעים בעד  

בשלבים הרהור והיערכות יש שוויון בחשיבות בשלבים הרהור והיערכות יש שוויון בחשיבות ..שינוישינוי
. . המיוחסת למניעים בעד ונגד שינויהמיוחסת למניעים בעד ונגד שינוילל

המאפיינת את ההחלטה להיכנס לטיפול כמו  המאפיינת את ההחלטה להיכנס לטיפול כמו  , , אמביוולנטיות זואמביוולנטיות זו••
ובריאות התנהגות שינוי של בכיוון לפעול ההחלטה את ובריאותגם התנהגות שינוי של בכיוון לפעול ההחלטה את , , גם את ההחלטה לפעול בכיוון של שינוי התנהגות ובריאותגם את ההחלטה לפעול בכיוון של שינוי התנהגות ובריאותגם

אך גם של  אך גם של  , , מהערכה מודעת של היתרונותמהערכה מודעת של היתרונות, , כללכלל--בדרךבדרך, , נובעתנובעת
הבעייתית,,החסרונותהחסרונות ההתנהגות הבעייתיתשל ההתנהגות תובענות,,מחדמחד,,של תובענותושל ושל ת,,החסרונותהחסרונות ת תשל ההתנהגות הבע ת ושל תובענותושל תובענות,,מחדמחד,,של ההתנהגות הבע
 , ,DiClementeDiClemente, , BellinoBellino, & , & NeavinsNeavins, , 19991999; Miller & ; Miller & RollnickRollnick((מאידך מאידך , , השינויהשינוי

20022002; ; ProchaskaProchaska et al., et al., 19941994aa .( .(
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שד שדכפי בעבודת""כפי מסביר משעלי משה בעבודתר מסביר משעלי משה ר ר משה משעלי מסביר בעבודתר משה משעלי מסביר בעבודתכפי שדכפי שד
::הדוקטורט שלוהדוקטורט שלו

מאזן החלטה מאזן החלטה ••
ןןתוצאותיו של מדד מאזן ההחלטה חזו את התנהגותם של תוצאותיו של מדד מאזן ההחלטה חזו את התנהגותם של ••

אנשים המצויים בשלושת השלבים הראשונים של המודל אנשים המצויים בשלושת השלבים הראשונים של המודל 
אך הן לא אך הן לא , , ביחס לשינויביחס לשינוי, , ))והיערכותוהיערכות  הרהורהרהור, , הרהורהרהור--קדםקדם((

מאוחרים בשלבים המצויים של התנהגותם את לנבא מאוחריםהיטיבו בשלבים המצויים של התנהגותם את לנבא היטיבו לנבא את התנהגותם של המצויים בשלבים מאוחרים היטיבו לנבא את התנהגותם של המצויים בשלבים מאוחרים היטיבו
). ). פעולה ושימורפעולה ושימור((יותר במודל יותר במודל 

סברו•• סברוהחוקרים יתכן,,החוקרים יתכןכי ההחלטה,,כי שמתקבלת ההחלטהשמרגע שמתקבלת שמרגע ם סברו ם סברוהחוקר תכן,,החוקר תכןכ  שמרגע שמתקבלת ההחלטה שמרגע שמתקבלת ההחלטה , , כ 
גורמים אחרים שאינם קשורים במאזן ההחלטה גורמים אחרים שאינם קשורים במאזן ההחלטה , , להשתנותלהשתנות

ProchaskaProchaska((משפיעים על התמדתו של האדם בתהליך השינוי משפיעים על התמדתו של האדם בתהליך השינוי  et et 
alal 19941994b;b; VelicerVelicer et alet al 19851985((al., al., 19941994b; b; VelicerVelicer et al., et al., 19851985.(.(
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 MOTIVATIONAL INTERVIEWING MOTIVATIONAL INTERVIEWING  --בב
ההתערבויות מותאמות לשלב בו נמצא המטופלההתערבויות מותאמות לשלב בו נמצא המטופל

ומדריך""הולךהולך""המטפלהמטפל המטופל ומדריךאחרי המטופל אחרי ך  הולךהולךהמטפלהמטפל ךאחר המטופל ומדר אחר המטופל ומדר
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PRECONTEMPLATIONPRECONTEMPLATION
בשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה  בשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה  

..כלשהיכלשהי

יצירת היא זה בשלב המטפל של יצירתמטרתו היא זה בשלב המטפל של מטרתו של המטפל בשלב זה היא יצירת מטרתו של המטפל בשלב זה היא יצירת       מטרתו
קשר והגברת מחויבות המטופל להמשיך קשר והגברת מחויבות המטופל להמשיך 

לטיפול לטיפוללהגיע וספקלהגיע מודעות לעורר וספקוכן מודעות לעורר וכן וכן לעורר מודעות וספק  וכן לעורר מודעות וספק  ,,להגיע לטיפוללהגיע לטיפול
 self selfבאמצעות שיקוף ועירור הצהרות באמצעות שיקוף ועירור הצהרות 

motivationalmotivationalmotivationalmotivational..
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PRECONTEMPLATIONPRECONTEMPLATION

..בשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה כלשהיבשלב זה האדם אינו סבור שיש לו בעיה כלשהי
ל ל ל לל ל ל ל דיקלמנטי מבדיל בין ארבע סוגים של אנשים בשלב דיקלמנטי מבדיל בין ארבע סוגים של אנשים בשלב ••

::זהזה
–– Reluctance, Reluctance, 
–– Rebellion, Rebellion, 
–– Resignation,Resignation,
–– Rationalization .Rationalization .
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Reluctant preReluctant pre--contemplatorscontemplators

•• Are those who, through lack of knowledge Are those who, through lack of knowledge , g g, g g
or perhaps inertia, do not want to consider or perhaps inertia, do not want to consider 
change.change.change. change. 
–– For these clients, careful listening and For these clients, careful listening and 

providing feedback in a sensitive empathicproviding feedback in a sensitive empathicproviding feedback in a sensitive, empathic providing feedback in a sensitive, empathic 
manner can be very helpful. Motivating this manner can be very helpful. Motivating this 
type oftype of pre contemplatorpre contemplator often takes timeoften takes timetype of type of pre-contemplatorpre-contemplator often takes time, often takes time, 
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Rebellious preRebellious pre--contemplatorscontemplators
•• Unlike reluctant preUnlike reluctant pre--contemplators, contemplators, 

rebellious prerebellious pre--contemplators contemplators often have a often have a pp pp
great deal of knowledge about the problem great deal of knowledge about the problem 
behavior In fact they often have a heavybehavior In fact they often have a heavybehavior. In fact, they often have a heavy behavior. In fact, they often have a heavy 
investment in the behavior. investment in the behavior. 

•• They are also invested in making their own They are also invested in making their own 
decisions. They do not like being told what decisions. They do not like being told what y gy g
to do! to do! 
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Rebellious preRebellious pre contemplatorscontemplatorsRebellious preRebellious pre--contemplatorscontemplators
•• Motivational interviewing provides a way ofMotivational interviewing provides a way ofMotivational interviewing provides a way of Motivational interviewing provides a way of 

allowing rebellious precontemplators the allowing rebellious precontemplators the 
freedom to express their strong feelings about freedom to express their strong feelings about 

i i i i ii i i i ichange while at the same time directing their change while at the same time directing their 
energy in a positive direction. energy in a positive direction. 

•• Providing a menu of options seems to be theProviding a menu of options seems to be the•• Providing a menu of options seems to be the Providing a menu of options seems to be the 
best strategy for working with the rebellious best strategy for working with the rebellious 
precontemplator. precontemplator. p pp p

•• Encouraging clients to think about the choices Encouraging clients to think about the choices 
available, including small incremental changes available, including small incremental changes 
i d f l d b b i fi d f l d b b i finstead of complete and abrupt abstinence, for instead of complete and abrupt abstinence, for 
example, often opens the door to the possibility example, often opens the door to the possibility 
of changeof change
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Rebellious preRebellious pre contemplatorscontemplatorsRebellious preRebellious pre--contemplatorscontemplators

•• Keep in mind that the rebellious Keep in mind that the rebellious 
t l t h l t f i t dt l t h l t f i t dprecontemplator has a lot of energy invested precontemplator has a lot of energy invested 

in the problem behavior. The real challenge in the problem behavior. The real challenge 
i h l i th li t hift f th ti h l i th li t hift f th tis helping the client shift some of that energy is helping the client shift some of that energy 
into contemplating change rather than using into contemplating change rather than using 
i i b li i b lit to resist or rebel. it to resist or rebel. 

•• Once a rebellious precontemplator decides Once a rebellious precontemplator decides p pp p
to change, the energy often shifts to a to change, the energy often shifts to a 
positive energy of determination to succeed positive energy of determination to succeed 
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Resigned preResigned pre contemplatorcontemplatorResigned preResigned pre--contemplatorcontemplator

•• These clients have given up on the These clients have given up on the 
possibility of change and seem overwhelmed possibility of change and seem overwhelmed p y gp y g
by the problem. For example, many by the problem. For example, many 
smoking clients begin by saying how manysmoking clients begin by saying how manysmoking clients begin by saying how many smoking clients begin by saying how many 
other attempts they have made to quit. They other attempts they have made to quit. They 
feel o t of controlfeel o t of controlfeel out of control. feel out of control. 

•• The clear message is that it is too late for The clear message is that it is too late for gg
them. them. 
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Resigned preResigned pre contemplatorcontemplatorResigned preResigned pre--contemplatorcontemplator
•• Instilling hope and exploring barriers to change are theInstilling hope and exploring barriers to change are theInstilling hope and exploring barriers to change are the Instilling hope and exploring barriers to change are the 

most productive strategies for these resigned most productive strategies for these resigned 
precontemplators.precontemplators.

i i i ii i i i•• It is important to help these clients see that relapse is It is important to help these clients see that relapse is 
common and not to be viewed as a failure. Many people go common and not to be viewed as a failure. Many people go 
through the stages several times before maintaining athrough the stages several times before maintaining athrough the stages several times before maintaining a through the stages several times before maintaining a 
change, and each change attempt is a learning opportunity. change, and each change attempt is a learning opportunity. 
It is important for all clients to realize that behavior change It is important for all clients to realize that behavior change 
is difficult but it is not impossibleis difficult but it is not impossibleis difficult, but it is not impossible. is difficult, but it is not impossible. 

•• Often, the key to working with the resigned Often, the key to working with the resigned 
precontemplator is to build confidence a bit at a time byprecontemplator is to build confidence a bit at a time byprecontemplator is to build confidence a bit at a time by precontemplator is to build confidence a bit at a time by 
assisting them in making the decision to begin with a small assisting them in making the decision to begin with a small 
change and affirming each success they have, however change and affirming each success they have, however 
smallsmall
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Rationalizing preRationalizing pre contemplatorcontemplatorRationalizing preRationalizing pre--contemplatorcontemplator

•• The The rationalizing precontemplator rationalizing precontemplator often appears to often appears to 
have all the answers. These clients are not have all the answers. These clients are not 
considering change because they often think they considering change because they often think they 
have figured out the odds of personal risk or have figured out the odds of personal risk or 
believe that their behavior is the result of believe that their behavior is the result of 
another's problem, not theirs. It is easy to identify another's problem, not theirs. It is easy to identify 
the rationalizing client in a session: it is when the the rationalizing client in a session: it is when the 
clinician begins to feel as though he or she is in a clinician begins to feel as though he or she is in a 
debate, or a session of "point counterpoint." debate, or a session of "point counterpoint." 
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Rationalizing preRationalizing pre contemplatorcontemplatorRationalizing preRationalizing pre--contemplatorcontemplator

•• Often the rationalizing precontemplator will want Often the rationalizing precontemplator will want 
to discuss their rationale. The problem is that the to discuss their rationale. The problem is that the o d scuss e o e. e p ob e s eo d scuss e o e. e p ob e s e
discussion typically only serves to strengthen their discussion typically only serves to strengthen their 
side of the argument!  Empathy and reflective side of the argument!  Empathy and reflective g p yg p y
listening seem to work best with this type of client. listening seem to work best with this type of client. 

•• Starting with a decisional balance exercise inStarting with a decisional balance exercise in•• Starting with a decisional balance exercise in Starting with a decisional balance exercise in 
which the client is asked to tell the "good things" which the client is asked to tell the "good things" 
about the behavior is an ideal strategy for theabout the behavior is an ideal strategy for theabout the behavior is an ideal strategy for the about the behavior is an ideal strategy for the 
rationalizing precontemplator. rationalizing precontemplator. 
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Rationalizing preRationalizing pre contemplatorcontemplatorRationalizing preRationalizing pre--contemplatorcontemplator

•• They quickly realize that you are not going They quickly realize that you are not going 
to argue with them and that you willto argue with them and that you willto argue with them, and that you will to argue with them, and that you will 
actually acknowledge that they have some actually acknowledge that they have some 

lli f th i b h i Olli f th i b h i Ocompelling reasons for their behavior. Once compelling reasons for their behavior. Once 
they have talked about the pros of their they have talked about the pros of their 
behavior, clients are often more open to behavior, clients are often more open to 
considering that there are also "not so good" considering that there are also "not so good" g gg g
things. things. 
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B f l i h l d f h l iB f l i h l d f h l i•• Before leaving the land of the precontemplator, it Before leaving the land of the precontemplator, it 
is important to mention that there is a myth is important to mention that there is a myth 
among clinicians that in dealing with seriousamong clinicians that in dealing with seriousamong clinicians that in dealing with serious among clinicians that in dealing with serious 
healthhealth--related, addictive, or other problems, more related, addictive, or other problems, more 
is always betteris always betteris always better. is always better. 

•• We often hear it said that motivational We often hear it said that motivational 
interviewing is a good technique to use in someinterviewing is a good technique to use in someinterviewing is a good technique to use in some interviewing is a good technique to use in some 
cases, but when a person is really at risk (like a cases, but when a person is really at risk (like a 
pregnant smoker or a drugpregnant smoker or a drug--addicted client) more addicted client) more p g gp g g ))
must be done. must be done. 
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•• Clinicians often believe that more education, more Clinicians often believe that more education, more 
i t t t t f t ti illi t t t t f t ti illintense treatment, or more confrontation will intense treatment, or more confrontation will 
necessarily produce more change. Nowhere is this necessarily produce more change. Nowhere is this 
less true than with precontemplators.less true than with precontemplators.less true than with precontemplators. less true than with precontemplators. 

•• More intensity will often produce fewer results More intensity will often produce fewer results 
with this group (Heather, Rollnick, & Bell, with this group (Heather, Rollnick, & Bell, 19931993; ; g p (g p (
Miller, Benefield, & Tonigan, Miller, Benefield, & Tonigan, 19931993). ). 

•• So it is particularly important to use careful So it is particularly important to use careful 
ti ti l t t i th th t t hi hti ti l t t i th th t t hi hmotivational strategies rather than to mount highmotivational strategies rather than to mount high--

intensity programs or efforts that will be ignored intensity programs or efforts that will be ignored 
by those uninterested in changing the particularby those uninterested in changing the particularby those uninterested in changing the particular by those uninterested in changing the particular 
problem behavior. problem behavior. 
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CONTEMPLATIONCONTEMPLATION
אך עדיין קיימות  אך עדיין קיימות  " " בעיהבעיה""האדם מתחיל להכיר בכך שיש האדם מתחיל להכיר בכך שיש 

גבוההואמביוולנציהואמביוולנציההתנגדותהתנגדות גבוההבעוצמה בעוצמה ההתנגדותהתנגדות וולנצ הואמב וולנצ ..בעוצמה גבוההבעוצמה גבוההואמב

מטרת המטפל בשלב זה היא לבחון עם המטופל את  מטרת המטפל בשלב זה היא לבחון עם המטופל את  
ונגד""הה ונגדבעד שינוי,,שינוישינוי""בעד מול קוו שינויסטאטוס מול קוו היעדהיעד..סטאטוס נובעד ונגדבעד ונגדהה נוש נו,,ש נוסטאטוס קוו מול ש עד  . . סטאטוס קוו מול ש עד  ה ה

לכיוון לכיוון   האמביוולנציההאמביוולנציההוא לעזור למטופל להטות את הוא לעזור למטופל להטות את 
שינוי שינוישל ..של שינוישל שינוישל
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מוכנים אנחנו מוכניםעכשיו אנחנו יכוליםיכוליםעכשיו ם ו אנחנו מוכנ םעכש ו אנחנו מוכנ ם ,,עכש ם כול כול
ורוציםורוצים
......טובטוב

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!מה זה רוציםמה זה רוצים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!מתחנניםמתחננים !!!!!!!!!!!!!!מתחנניםמתחננים
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הראיון  הראיון  
המוטיבציוניהמוטיבציוני
הפרקטיקההפרקטיקה
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FRAMES COUNSELLING APPROACHFRAMES COUNSELLING APPROACH

•• FEEDBACK FEEDBACK 
–– So,you say your difficulty getting to work on So,you say your difficulty getting to work on 

time may be related to alcohol. time may be related to alcohol. 
•• RESPONSIBILITYRESPONSIBILITY

–– Well, only you can make the decision to stop Well, only you can make the decision to stop 
drinking for the next two weeks. drinking for the next two weeks. gg

•• ADVICEADVICE
Yes I recommend you stop drinking for twoYes I recommend you stop drinking for two–– Yes, I recommend you stop drinking for two Yes, I recommend you stop drinking for two 
weeks, to see if that makes a difference. weeks, to see if that makes a difference. 
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כזאת לגישה דומה כזאתאו לגישה דומה או דומה לגישה כזאתאו דומה לגישה כזאתאו
FRAMES COUNSELLING APPROACHFRAMES COUNSELLING APPROACH•• FRAMES COUNSELLING APPROACH FRAMES COUNSELLING APPROACH 

•• MENU OF OPTIONSMENU OF OPTIONS
If this turns out to be too hard we can consider otherIf this turns out to be too hard we can consider other–– If this turns out to be too hard, we can consider other If this turns out to be too hard, we can consider other 
options such as AA or referral to the specialist team. options such as AA or referral to the specialist team. 

•• EMPATHYEMPATHY
–– know this will be hard for you because you feel alcohol know this will be hard for you because you feel alcohol 

helps you relax, and I'm concerned about the amount of helps you relax, and I'm concerned about the amount of 
stress you havestress you havestress you have. stress you have. 

•• SELFSELF--EFFICACY EFFICACY 
–– Considering how difficult you find this, I'm impressedConsidering how difficult you find this, I'm impressedConsidering how difficult you find this, I m impressed Considering how difficult you find this, I m impressed 

by your willingness to consider a change. by your willingness to consider a change. 
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::המוטיבציוניהמוטיבציוניהעקרונות של הראיוןהעקרונות של הראיון44 ן ןק ק

אמפטיה•• אמפטיהלבטא לבטא ..לבטא אמפטיהלבטא אמפטיה••
פערים•• פעריםלפתח םלפתח םלפתח פער ..לפתח פער
..עם ההתנגדותעם ההתנגדות““להתגלגללהתגלגל””••
..לתמוך בתחושת המסוגלות העצמיתלתמוך בתחושת המסוגלות העצמית••
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::לבטא אמפטיהלבטא אמפטיה

..קבלה מעודדת שינויקבלה מעודדת שינוי••
לל ..האזנה מיומנת ורפלקטיבית הינה חיוניתהאזנה מיומנת ורפלקטיבית הינה חיונית••

נורמלית•• היא נורמליתאמביבלנציה היא אמביבלנציה ..אמביבלנציה היא נורמליתאמביבלנציה היא נורמלית••
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פערים פעריםלפתח ::לפתח פעריםלפתח פעריםלפתח

..העלאת המודעות לתוצאותהעלאת המודעות לתוצאות••
המצב•• תפיסת בין המצבפער תפיסת בין --פער   --פער בין תפיסת המצב פער בין תפיסת המצב ••

ההתנהגות נוכחיים לבין ההתנהגות נוכחיים לבין 
חשובים//המטרותהמטרות חשוביםערכים ערכים ערכים חשובים ערכים חשובים //המטרותהמטרות

..למרואיין כמניע לשינוילמרואיין כמניע לשינוי
על המטופל להציג את הטענות  על המטופל להציג את הטענות  ••

השינוי השינוישבעד ..שבעד נו נושבעד הש ..שבעד הש

111111



Alice

::להתגלגל עם ההתנגדותלהתגלגל עם ההתנגדות
Alice 

ניתן לנצל מומנטום מסוים  ניתן לנצל מומנטום מסוים  ••
..למטרותינולמטרותינולמטרותינולמטרותינו

תפישות•• להסב תפישותניתן להסב שות..ניתן תן להסב תפ שותנ תן להסב תפ ..נ
אבל אבל , , זוויות חדשות מוצגותזוויות חדשות מוצגות••

..לא נכפותלא נכפות
חשוב•• מקור מהווה חשובהקליינט מקור מהווה הקליינט הקליינט מהווה מקור חשובהקליינט מהווה מקור חשוב••

..למציאת פתרונותלמציאת פתרונות
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ל לל ::לתמוך בתחושת מסוגלות עצמיתלתמוך בתחושת מסוגלות עצמיתל
..אמונה ביכולת להשתנות היא כוח מניע חשובאמונה ביכולת להשתנות היא כוח מניע חשוב••
השינוי•• של ולניהול לבחירה אחראי השינויהקליינט של ולניהול לבחירה אחראי הקליינט הקליינט אחראי לבחירה ולניהול של השינוי הקליינט אחראי לבחירה ולניהול של השינוי ••

..האישיהאישי
מגוון של תכניות לשינוי מגוון של תכניות לשינוי ••

לתקווה מקור לתקווהמהווה מקור ..מהווה מקור לתקווהמהווה מקור לתקווהמהווה
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::אזהרה אחרונה לפני הטכניקה עצמהאזהרה אחרונה לפני הטכניקה עצמהלל

•• It’s simple but it’s not easyIt’s simple but it’s not easy
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::שלבים בטיפול להגברת מוטיבציהשלבים בטיפול להגברת מוטיבציה

..שלב בניית המוטיבציהשלב בניית המוטיבציה: : IIשלב שלב ••
התמודדות עם התנגדותהתמודדות עם התנגדות••

להמשך::IIIIשלבשלב•• מחויבות וקבלת המוטיבציה להמשךחיזוק מחויבות וקבלת המוטיבציה חיזוק חיזוק המוטיבציה וקבלת מחויבות להמשך חיזוק המוטיבציה וקבלת מחויבות להמשך ::IIIIשלבשלב••
..הטיפולהטיפול

..בניית תכנית טיפולבניית תכנית טיפול••
הטיפול•• סוף את חופפת היישום הטיפולהתחלת סוף את חופפת היישום פולהתחלת שום חופפת את סוף הט פולהתחלת ה שום חופפת את סוף הט התחלת ה

..להגברת מוטיבציהלהגברת מוטיבציה
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לללל ..שלב בניית המוטיבציהשלב בניית המוטיבציה::IIשלבשלב

::מיומנויות נדרשותמיומנויות נדרשות
..הימנעות ממלכודותהימנעות ממלכודות••
..אסטרטגיות בסיסיותאסטרטגיות בסיסיות••
..שימוש בשיטות הערכה ומשובשימוש בשיטות הערכה ומשוב••
התנגדות•• עם התנגדותהתמודדות עם התמודדות ..התמודדות עם התנגדותהתמודדות עם התנגדות••
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::מלכודות הפתיחהמלכודות הפתיחהלל

..מלכודת המומחהמלכודת המומחה
מצב שבו המראיין משדר בהתנהגותו שמטופל יכול  •

ב  להישאר פסיבי ואילו המראיין יפעל באופן אקטיבי   פעל באופן אקט ן  לו המרא ב וא שאר פס לה
.  לפתור את בעיותיו

..מלכודת המוקד המוקדםמלכודת המוקד המוקדם
בשלב זה של הטיפול עדיין מוקדם מלהתמקד בנושא • בשלב זה של הטיפול עדיין מוקדם מלהתמקד בנושא •

.ההתמכרות
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::תשובהתשובה--מלכודת שאלהמלכודת שאלה
מילר  . כשהריאיון הופך לתהליך של שאלות ותשובות  ••

מזהירים מפני ריאיון שבו המראיין שואל שאלה   ורולניק ק ן שואל שאלה   ורולנ ון שבו המרא א ם מפנ ר ר מזה
הם מציעים שיטות שיביאו  . או להפך, והמטופל עונה

שיחלכך שהריאיון יהיה זרימה קולחת של דו .שיח-לכך שהריאיון יהיה זרימה קולחת של דו

::LabelingLabeling––מלכודת התיוגמלכודת התיוג gg
"  נרקומן", "אלכוהוליסט"סיווג אנשים תחת תגים של •

,  אינו תורם ואף עלול להזיק בשלב זה של הטיפול, וכדומה  אינו תורם ואף עלול להזיק בשלב זה של הטיפול וכדומה
.ועל כן צריך להימנע מכך
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::מלכודת מציאת האשםמלכודת מציאת האשם
במובן של   מצב בו המראיין משדר שיפוט ערכי• פוט ערכ ן משדר ש במובן של  , מצב בו המרא

כדאי להשתדל ליצור בריאיון אווירה של דיון . אשמה
את בעיותיו ואת   ענייני שמטרתו להבין את המטופל את בעיותיו ואת  , ענייני שמטרתו להבין את המטופל

.משאביו

עימות עימותמלכודת הכחשההכחשה//מלכודת ..הכחשההכחשה//מלכודת עימותמלכודת עימות
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ל לל IIאסטרטגיות ראיון לשלב אסטרטגיות ראיון לשלב IIל
..פתיחה מובניתפתיחה מובנית••

במסגרת תפקידי כרופא במסגרת תפקידי כרופא , , ברצוני לשוחח אתך כשעהברצוני לשוחח אתך כשעה. . אני דוקטור מזרחיאני דוקטור מזרחי, , שלוםשלום""––
שלך שלךהמשפחה ולרפואההמשפחה לבריאות ודאגה כללית רפואה של העיקרון מימוש ולרפואהותוך לבריאות ודאגה כללית רפואה של העיקרון מימוש ותוך ותוך מימוש העיקרון של רפואה כללית ודאגה לבריאות ולרפואה ותוך מימוש העיקרון של רפואה כללית ודאגה לבריאות ולרפואה ,,המשפחה שלךהמשפחה שלך

בשיחה הזאת אני רוצה להתרכז בכמה היבטים של מצב בריאותך  בשיחה הזאת אני רוצה להתרכז בכמה היבטים של מצב בריאותך  . . מונעתמונעת
אני מעוניין שתספר לי בשיחה שלנו עליך  אני מעוניין שתספר לי בשיחה שלנו עליך  ). ). או בחומר אחראו בחומר אחר((והשימוש באלכוהול והשימוש באלכוהול 

תחושותיך תחושותיךועל המצבועל את להבין אשתדל המצבואני את להבין אשתדל בעודואני צורך יש אם לחשוב נוכל בעודביחד צורך יש אם לחשוב נוכל ביחד ביחד נוכל לחשוב אם יש צורך בעוד  ביחד נוכל לחשוב אם יש צורך בעוד  ..ואני אשתדל להבין את המצבואני אשתדל להבין את המצב,,ועל תחושותיךועל תחושותיך
וכל מטרתה לעזור לנו וכל מטרתה לעזור לנו , , השיחה הזאת איננה מחייבתהשיחה הזאת איננה מחייבת. . התערבות או בעוד בדיקותהתערבות או בעוד בדיקות

אני אני . . אם נתרשם שיש לך בעיהאם נתרשם שיש לך בעיה, , לזהות בעיה ולטפל בה בשלב מוקדם ככל האפשרלזהות בעיה ולטפל בה בשלב מוקדם ככל האפשר
ל ל לל ל ,,מבין שבקרב משפחתך התעוררה דאגה לגבי כמויות האלכוהול שאתה שותהמבין שבקרב משפחתך התעוררה דאגה לגבי כמויות האלכוהול שאתה שותהל

".".ולגבי הקשר שבין כמויות השתייה לבין הכאבים שחשת בזמן האחרון בבטנךולגבי הקשר שבין כמויות השתייה לבין הכאבים שחשת בזמן האחרון בבטנך
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פתוחות פתוחותשאלות ::שאלות פתוחותשאלות פתוחות::שאלות

רצוי להתחיל את הראיון  רצוי להתחיל את הראיון  ••
ואף לבסס ואף לבסס ,,בשאלות פתוחותבשאלות פתוחות

אותו בכללו על שאלות מהסוג אותו בכללו על שאלות מהסוג 
שמאפשר למטופל להרחיב  שמאפשר למטופל להרחיב  
עצמו את ולבטא הדיבור עצמואת את ולבטא הדיבור את הדיבור ולבטא את עצמו את הדיבור ולבטא את עצמו את

ולא שאלות שידחקו אותו  ולא שאלות שידחקו אותו  
התגוננות של התגוננותלעמדה של . . לעמדה של התגוננותלעמדה של התגוננותלעמדה
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רפלקטיבית רפלקטיביתהאזנה ::האזנה רפלקטיביתהאזנה רפלקטיבית::האזנה

את מבינים שאנו למטופל להראות לנסות אתכדאי מבינים שאנו למטופל להראות לנסות כדאי כדאי לנסות להראות למטופל שאנו מבינים את כדאי לנסות להראות למטופל שאנו מבינים את ••
מה שהוא אומר גם ברמה הקוגניטיבית והרגשית מה שהוא אומר גם ברמה הקוגניטיבית והרגשית 

קואולי אף את הקושי ואת ההתלבטות שמאחורי  ואולי אף את הקושי ואת ההתלבטות שמאחורי   קף ף
. . בהאזנה מסוג זה אין שואלים שאלותבהאזנה מסוג זה אין שואלים שאלות. . הדבריםהדברים

היא מתאפיינת ביצירת קשר אנושי בלתי אמצעי היא מתאפיינת ביצירת קשר אנושי בלתי אמצעי 
המטופל את משתפים אנו המטופלשבו את משתפים אנו הראיוןשבו כל הראיוןלאורך כל לאורך ,  ,  לאורך כל הראיוןלאורך כל הראיון,,שבו אנו משתפים את המטופלשבו אנו משתפים את המטופל

בצורת ניחוש הפותחת את השיחה  בצורת ניחוש הפותחת את השיחה  , , בהבנתנו אותובהבנתנו אותו
ומשאירה למטופל את תפקיד היוזם לאורך כל ומשאירה למטופל את תפקיד היוזם לאורך כל 

כשהמטפל משקף למטופל את מה שהבין  כשהמטפל משקף למטופל את מה שהבין  ..הראיוןהראיון
אין שום סיבה שהמטופל יתנגד למה אין שום סיבה שהמטופל יתנגד למה , , מדבריומדבריו

אמר עצמו אמרשהוא עצמו שימשיך,,שהוא טוב סיכוי שימשיךויש טוב סיכוי ויש ך ,,שהוא עצמו אמרשהוא עצמו אמר מש כו טוב ש ש ס ך ו מש כו טוב ש ש ס ו
.  .  עם השיחהעם השיחה" " לזרוםלזרום""
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Making a reasonable guess as to what theMaking a reasonable guess as to what theMaking a reasonable guess as to what the Making a reasonable guess as to what the 
client means; and Making a statement back client means; and Making a statement back 

h li h fl h h lh li h fl h h lto the client that reflects what the counselor to the client that reflects what the counselor 
thinks he or she heard.thinks he or she heard.t s e o s e ea d.t s e o s e ea d.
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בפריז אורסיי במוזיאון אורסיי בפריזבמוזיאון
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??האם ניתן ללמוד זאתהאם ניתן ללמוד זאת
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ךךהמשךהמשך

השיחה של העיקרית שהמטרה לזכור השיחהחשוב של העיקרית שהמטרה לזכור חשוב לזכור שהמטרה העיקרית של השיחה חשוב לזכור שהמטרה העיקרית של השיחה חשוב
שייווצר שייווצר , , הראשונה היא שתהיה שיחה שנייההראשונה היא שתהיה שיחה שנייה
וכניסה וכניסה , , קשר כלשהו להמשך תהליך האבחוןקשר כלשהו להמשך תהליך האבחון

הבעיות על החשיבה הבעיותלשלב על החשיבה ות..לשלב בה על הבע ותלשלב החש בה על הבע ..לשלב החש

130130



תרגולתרגוללל
דקות בזוגות מבלי לשאול אףדקות בזוגות מבלי לשאול אף1010לנהל שיחה שללנהל שיחה של••

. . שאלהשאלה
..משוב ודיון על כוחה של ההאזנה הרפלקטיבימשוב ודיון על כוחה של ההאזנה הרפלקטיבי••

ל ל לל ל 1010ל דקות שבה משקפים את  דקות שבה משקפים את  1010לנהל שיחה שללנהל שיחה של••
..Mister rightMister rightהאמביוולנציה מבלי לנקוט עמדה של האמביוולנציה מבלי לנקוט עמדה של 

..משוב ודיוןמשוב ודיון••
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תרגולתרגול
??ששהתכוותהתכוותהאםהאם""תרגילתרגיל•• ??......ששהתכוותהתכוותהאםהאם""תרגילתרגיל••
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סיכומיםסיכומים

מידי כמה דקות מומלץ לסכם את מה שקרהמידי כמה דקות מומלץ לסכם את מה שקרה
כה עד כהבראיון עד הדו,,בראיון הבלטת הדותוך הבלטת ערכיותערכיות--תוך ון עד כה ון עד כהברא ות  תוך הבלטת הדותוך הבלטת הדו,,ברא ות  ערכ ערכ

וההיבטים הבעייתיים של השתייה או של וההיבטים הבעייתיים של השתייה או של 
..השימוש בסמיםהשימוש בסמיםסס
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תרגילתרגילתרגילתרגיל

::לאמביבלנציהלאמביבלנציהארבע דרכים להתייחס ארבע דרכים להתייחס 
..לקחת צד אחדלקחת צד אחד1.1. קק
..לקחת צד שנילקחת צד שני2.2.
להחליט33 צריך שהוא ענייננו לא שזה להחליטלהגיד צריך שהוא ענייננו לא שזה להגיד ..להגיד שזה לא ענייננו שהוא צריך להחליטלהגיד שזה לא ענייננו שהוא צריך להחליט3.3.

זאת תהיה  זאת תהיה  ""  --גילוי התעניינות בבעיות של המרואייןגילוי התעניינות בבעיות של המרואיין4.4.
ל לל ללל אך הייתי מאד רוצה לשמוע מהאך הייתי מאד רוצה לשמוע מה,,החלטתך בכל מקרההחלטתך בכל מקרה

..מה דרך קבלת ההחלטות שלךמה דרך קבלת ההחלטות שלך, , דרך החשיבה שלךדרך החשיבה שלך
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::חיזוקיםחיזוקים

חשוב לתת למטופל חיזוקים חיוביים על כל שהוא מדבר חשוב לתת למטופל חיזוקים חיוביים על כל שהוא מדבר 
בנאום של בנאום של " " גמילתייםגמילתיים""ההוגם על ההיבטים וגם על ההיבטים , , ומספרומספר
תחושה..המטופלהמטופל למטופל נותנים החיוביים תחושההחיזוקים למטופל נותנים החיוביים החיזוקים ם למטופל תחושה  ..המטופלהמטופל ם נותנ וב ם הח זוק ם למטופל תחושה  הח ם נותנ וב ם הח זוק הח

שמגבירה בצורה ניכרת את  שמגבירה בצורה ניכרת את  , , של שליטה וחופש בחירהשל שליטה וחופש בחירה
הטיפול להצלחת הטיפולהסיכויים להצלחת ..הסיכויים  להצלחת הטיפולהסיכויים  להצלחת הטיפולהסיכויים
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"  "  דיבור של שינוידיבור של שינוי""טכניקות לעידודטכניקות לעידוד ע עק ק
):):הצהרות מוטיבציה עצמיותהצהרות מוטיבציה עצמיות((

ולא  ולא  , , משפטי המוטיבציה צריכים לבוא מהמטופל עצמומשפטי המוטיבציה צריכים לבוא מהמטופל עצמו
משפטיםמהרופאמהרופא להגיד למטופל לגרום משפטיםאפשר להגיד למטופל לגרום אפשר אפשר לגרום למטופל להגיד משפטים  אפשר לגרום למטופל להגיד משפטים  ..מהרופאמהרופא

:  :  המסמלים מוטיבציה בדרכים האלההמסמלים מוטיבציה בדרכים האלה

של•• או השתייה של הבעייתיות על ישירות שאלות אותו שלנשאל או השתייה של הבעייתיות על ישירות שאלות אותו נשאל נשאל אותו שאלות ישירות על הבעייתיות של השתייה או שלנשאל אותו שאלות ישירות על הבעייתיות של השתייה או של••
;  ;  השימוש בסמיםהשימוש בסמים

לעומת•• התנהגותו את לעומתנבדוק התנהגותו את ;;שלושלוהערכיםהערכיםנבדוק ; ; שלושלוהערכיםהערכיםנבדוק את התנהגותו לעומתנבדוק את התנהגותו לעומת

של יום של שימוש בסמים או באלכוהול בפרטי של יום של שימוש בסמים או באלכוהול בפרטי עיבוד עיבוד נעשה נעשה ••
;  ;  פרטיםפרטים ;;רר
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לעודד לעודדטכניקות שינוי""טכניקות של שינוידיבור של ""דיבור " " דיבור של שינוידיבור של שינוי""טכניקות לעודדטכניקות לעודד
):):הצהרות מוטיבציה עצמיותהצהרות מוטיבציה עצמיות((

עצמו•• מהמטופל לבוא צריכים המוטיבציה עצמומשפטי מהמטופל לבוא צריכים המוטיבציה ולאולאמשפטי ולא ולא , , משפטי המוטיבציה צריכים לבוא מהמטופל עצמומשפטי המוטיבציה צריכים לבוא מהמטופל עצמו
אפשר לגרום למטופל להגיד משפטים המסמלים  אפשר לגרום למטופל להגיד משפטים המסמלים  . . מהרופאמהרופא

האלה בדרכים האלהמוטיבציה בדרכים : : מוטיבציה בדרכים האלהמוטיבציה בדרכים האלה::מוטיבציה

בחומרים וכיצד היה רוצה  בחומרים וכיצד היה רוצה  לפני השימוש לפני השימוש נשאל אותו כיצד הוא היה נשאל אותו כיצד הוא היה ––
בחומרים השימוש את כשיפסיק בחומריםלהיות השימוש את כשיפסיק ם..להיות מוש בחומר ק את הש פס ות כש םלה מוש בחומר ק את הש פס ות כש . . לה

כך נראה שיש מתאם חיובי בין כמות ההצהרות מסוג זה  כך נראה שיש מתאם חיובי בין כמות ההצהרות מסוג זה  ••
הטיפול הצלחת לבין הראיון הטיפולבמהלך הצלחת לבין הראיון . . במהלך הראיון לבין הצלחת הטיפולבמהלך הראיון לבין הצלחת הטיפולבמהלך
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אני מבין במה אני  אני מבין במה אני  ,,כאשר אני שומע עת עצמי מדברכאשר אני שומע עת עצמי מדבר ע ע עע ע ןן,,ע
..מאמיןמאמין
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::דיבור של שינוי הוא עלדיבור של שינוי הוא על
..חסרונות המצב הקייםחסרונות המצב הקיים••
..יתרונות השינוייתרונות השינוי••
..אופטימיות על אפשרות להשתנותאופטימיות על אפשרות להשתנות••
לשינוי•• לשינוימוכנות מוכנות ..מוכנות לשינוימוכנות לשינוי••
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::דירקטיבידירקטיביבסגנוןבסגנון••
..עיבוד של דיבור השינויעיבוד של דיבור השינוי–– עע

........על מה עוד שמת לבעל מה עוד שמת לב, , תן דוגמאותתן דוגמאות, , באיזה מובןבאיזה מובן••

שינוי–– של דיבור של שינוישיקוף של דיבור של שיקוף ..שיקוף של דיבור של שינוישיקוף של דיבור של שינוי––
..סיכום דיבור השינויסיכום דיבור השינוי––

ל לל ל ::מתן אישור לדיבור של שינוימתן אישור לדיבור של שינוי––
!!בדיוק מה שחשבתיבדיוק מה שחשבתי, , !!המשך כךהמשך כך,  ,  !!זה נשמע ראיון מצויןזה נשמע ראיון מצוין••
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::דירקטיבידירקטיביבסגנון בלתיבסגנון בלתי••
האמביבלנציההאמביבלנציההבהרתהבהרת––
..הבהרת ערכיםהבהרת ערכים––

..בכלל נושא הערכים מקבל חשיבות רבה בגישה זאתבכלל נושא הערכים מקבל חשיבות רבה בגישה זאת•• קק
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הראיון הראיוןזרימת ::זרימת הראיוןזרימת הראיון::זרימת

דפים  דפים  
לצפיה לצפיה 
מודרכתמודרכת
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משוב משובמתן ::מתן  משובמתן  משוב::מתן
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RReporteportRReporteport
Prepare and Present AssessmentPrepare and Present AssessmentPrepare and Present AssessmentPrepare and Present Assessment
1.1. Formulate a patient profile from the Formulate a patient profile from the 

t ltt ltassessment results. assessment results. 
2.2. Present the results of the assessment in Present the results of the assessment in 

such a way that the patient can such a way that the patient can 
understand the results.understand the results.

3.3. ObserveObserve the patient’s reaction of the the patient’s reaction of the 
report with respect to his or herreport with respect to his or herreport with respect to his or her report with respect to his or her 
motivation to change his/her behavior. motivation to change his/her behavior. 
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RReporteportpp
The The 7 7 Dimensions are:Dimensions are:
1.1. alcohol problems, alcohol problems, 
22 d bld bl2.2. drug problems, drug problems, 
3.3. employment problems, employment problems, 
4.4. physical health problems, physical health problems, 
55 emotional distressemotional distress5.5. emotional distress, emotional distress, 
6.6. social interactions, and social interactions, and 
7.7. legal problems.legal problems.
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RReporteportRReporteport
מתכנית מתכניתציטוט BRENDAציטוט :BRENDA : ת טוט מתכנ תצ טוט מתכנ : BRENDA :BRENDAצ

בהתחשב בשונות הגדולה של הבעיות הקליניות  בהתחשב בשונות הגדולה של הבעיות הקליניות  ••
ל ל ל לל ל ל לל ל לל ל ל יהיה סביר להציע לכליהיה סביר להציע לכל,,של כל מטופל ומטופלשל כל מטופל ומטופל
..מטופל תכנית אישיתמטופל תכנית אישית

למרות זאת ברוב התכניות לאחר אבחון מצב של  למרות זאת ברוב התכניות לאחר אבחון מצב של  ••
ההמלצה אותה את נותנים בחומרים ההמלצהתלות אותה את נותנים בחומרים הפסקהפסק::תלות הפסק הפסק : : תלות בחומרים נותנים את אותה ההמלצהתלות בחומרים נותנים את אותה ההמלצה

תתחיל טיפול אישי או הצטרף לקבוצת תתחיל טיפול אישי או הצטרף לקבוצת , , השימושהשימוש
..תמיכהתמיכהתמיכהתמיכה
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RReporteportRReporteport

ל לל ל כאשר נותנים משוב אישי למטופל  כאשר נותנים משוב אישי למטופל  ••
לתגובותיו לתגובותיוומקשיבים אתהמשובמשובללומקשיבים אתהשלו שלו ו ם לתגובות ב וומקש ם לתגובות ב שלו אתה שלו אתה משובמשובללומקש

יכול לקבל הבנה גולדה יותר למוטיבציה  יכול לקבל הבנה גולדה יותר למוטיבציה  
של המטופל לשינוי ההתנהגויות  של המטופל לשינוי ההתנהגויות  

וה והמסוימות רוציםצרכיםצרכיםמסוימות הם רוציםשבגינם הם שבגינם שבגינם הם רוציםשבגינם הם רוציםצרכיםצרכיםמסוימות והמסוימות וה
..להשתנותלהשתנות
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RReporteportRReporteport

למשוב התגובות את למשובהערך התגובות את ::הערך את התגובות למשובהערך את התגובות למשובהערך
לשינוי•• מחויב הוא לשינויהאם מחויב הוא ??האם הוא מחויב לשינויהאם הוא מחויב לשינוי??האם
??האם הוא שוקל את אפשרות השינויהאם הוא שוקל את אפשרות השינוי••
..מידת האמביוולנטיות לשינוימידת האמביוולנטיות לשינוי••
..בעיקר מתנגד לשינויבעיקר מתנגד לשינוי••
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דוגמא קצרהדוגמא קצרה
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::שש דרכים לעודד התנגדותשש דרכים לעודד התנגדות
חייבים(( ממש חייביםאם ממש ))אם ))אם ממש חייביםאם ממש חייבים((

בשינוי•• הצורך על בשינוילהתווכח הצורך על להתווכח ..להתווכח על הצורך בשינוילהתווכח על הצורך בשינוי••
..לקחת על עצמנו את תואר המומחהלקחת על עצמנו את תואר המומחה••
..להאשים או לנסות לעורר בושהלהאשים או לנסות לעורר בושה, , לבקרלבקר••
לתייגלתייג•• ..לתייגלתייג••
..למהרלמהר••
לטעון שאנו יודעים יותר טוב מהמטופל מה טוב  לטעון שאנו יודעים יותר טוב מהמטופל מה טוב  ••

עבורועבורו
155155
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::התייחסות להתנגדותהתייחסות להתנגדותלל

הדגשת השליטה  הדגשת השליטה  ••::רפלקסיהרפלקסיה••
העצמיתהעצמית פשוטהפשוטה––

כפולהכפולה––

ת תהעצמ ..העצמ
••ReframingReframing

התערבויות התערבויות ••מוגברתמוגברת––
פרדוקסליותפרדוקסליות ..החלפת מוקדהחלפת מוקד••

קל•• שינוי עם קלהסכמה שינוי עם הסכמה

..פרדוקסליותפרדוקסליות
לפגישות•• לפגישותהתייחסות התייחסות שות..הסכמה עם שינוי קלהסכמה עם שינוי קל•• חסות לפג שותהת חסות לפג הת

שהמטופל מחסירשהמטופל מחסיר
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דוגמא של  דוגמא של  

של שלדוגמא דוגמא
טיפול  טיפול  
בהתנגדותבהתנגדות דוגמא של דוגמא של 

טיפול  טיפול  
בהתנגדותבהתנגדות

בהתנגדותבהתנגדות

דפים לצפייה דפים לצפייה לל
מודרכתמודרכת
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תרגילתרגיל
))לעמוד שורה מול שורהלעמוד שורה מול שורה((

::התחמקות מהתנגדות על ידיהתחמקות מהתנגדות על ידי
ל לל ל ..הפיכת להזדמנות לבדיקההפיכת להזדמנות לבדיקה••

ףשיקוףשיקוף•• ףק ק
שאלה פתוחהשאלה פתוחה••

ff ReframeReframeהגדרה מחדשהגדרה מחדש••
העצמית•• השליטה העצמיתהדגשת השליטה תהדגשת טה העצמ תהדגשת השל טה העצמ הדגשת השל
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לשינוי למוכנות לשינויסימנים למוכנות סימנים למוכנות לשינויסימנים למוכנות לשינויסימנים
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לשינוי למוכנות לשינויסימנים למוכנות סימנים למוכנות לשינויסימנים למוכנות לשינויסימנים
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תרגילתרגילתרגילתרגיל

לצפיה לצפיהדפים דפים לצפיהדפים לצפיהדפים
מודרכתמודרכת
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תכניתIIIIשלבשלב ובניית המחויבות תכניתחיזוק ובניית המחויבות חיזוק ת IIIIשלבשלב ת תכנ בות ובנ זוק המחו ת ח ת תכנ בות ובנ זוק המחו ח
::פעולהפעולה

..זיהוי מוכנות לשינויזיהוי מוכנות לשינוי••
..סיכום הנלמד עד כהסיכום הנלמד עד כה••
..שאלות מפתחשאלות מפתח••
::דיון על תכנית פעולהדיון על תכנית פעולה••

..להשגתןלהשגתןושקילת אפשרויות שונות ושקילת אפשרויות שונות קביעת מטרות קביעת מטרות ––
..החלפת דעותהחלפת דעות––
..התכניתהתכניתסיכום סיכום ––

לל ..מתן פומבי להסכםמתן פומבי להסכם••
..מעבר מיידי וסמלי לשלב הפעולהמעבר מיידי וסמלי לשלב הפעולה••
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דיקלמנטי דיקלמנטיושוב ושוב דיקלמנטיושוב דיקלמנטיושוב
•• Clinicians have also found motivational interviewing toClinicians have also found motivational interviewing toClinicians have also found motivational interviewing to Clinicians have also found motivational interviewing to 

be a very effective style to use with clients in the later be a very effective style to use with clients in the later 
stages as they prepare for change, take action, and stages as they prepare for change, take action, and 
maintain the change over time Miller and Rollnickmaintain the change over time Miller and Rollnickmaintain the change over time. Miller and Rollnick maintain the change over time. Miller and Rollnick 
((19911991) have called this Phase ) have called this Phase 2 2 of motivational of motivational 
interviewing: at this point, the client has made a interviewing: at this point, the client has made a 
decision to change In this phase the clinician's jobdecision to change In this phase the clinician's jobdecision to change. In this phase, the clinician s job decision to change. In this phase, the clinician s job 
changes from one of motivating the client to one of changes from one of motivating the client to one of 
advising and "coaching" as the client devel-ops a advising and "coaching" as the client devel-ops a 
workable change plan anticipates barriers to changeworkable change plan anticipates barriers to changeworkable change plan, anticipates barriers to change, workable change plan, anticipates barriers to change, 
and identifies po-tential support systems. and identifies po-tential support systems. 
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דיקלמנטידיקלמנטיושובושוב דיקלמנטידיקלמנטיושובושוב
•• Although most change strategies in this phase (the Although most change strategies in this phase (the g g g p (g g g p (

preparation, action, and maintenance stages) are preparation, action, and maintenance stages) are 
more actionmore action--oriented, clients are still more oriented, clients are still more 
responsive and ultimately more successful whenresponsive and ultimately more successful whenresponsive, and ultimately more successful, when responsive, and ultimately more successful, when 
the role of continued motivation is not forgotten the role of continued motivation is not forgotten 
and they are treated in the empathic, caring style and they are treated in the empathic, caring style 
inherent in motivational interviewing. inherent in motivational interviewing. 

•• For clients in the action and maintenance stages, For clients in the action and maintenance stages, 
ti ti l i t i i h h lti ti l i t i i h h lmotivational interviewing approaches can help motivational interviewing approaches can help 

increase selfincrease self--efficacy and reinforce their efficacy and reinforce their 
accomplishments, both of which are important inaccomplishments, both of which are important inaccomplishments, both of which are important in accomplishments, both of which are important in 
sustaining longsustaining long--term change. term change. 
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ובנייתIIIIשלבשלב המחויבות ובנייתחיזוק המחויבות חיזוק תIIIIשלבשלב בות ובנ זוק המחו תח בות ובנ זוק המחו ח
::תכנית פעולהתכנית פעולה

165165



תכניתIIIIשלבשלב ובניית המחויבות תכניתחיזוק ובניית המחויבות חיזוק חיזוק המחויבות ובניית תכנית חיזוק המחויבות ובניית תכנית IIIIשלבשלב
::פעולהפעולה
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‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï È‚Ë¯ËÒ‡ Ï„ÂÓ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï È‚Ë¯ËÒ‡ Ï„ÂÓ
‰ÏÈÓ‚ ÏÂÙÈËÏ‰ÏÈÓ‚ ÏÂÙÈËÏ

    חמשחמש  עלעל  המבוססהמבוסס  ,,המוטיבציההמוטיבציה  ראיוןראיון  בסגנוןבסגנון  ראיוןראיון  ))11
ךך,,  לבלב  תשומתתשומת  תוךתוך  ,,מוטיבציהמוטיבציה  בנייתבניית  שלבשלב  שלשל    האסטרטגיותהאסטרטגיות

    ::שינוישינוי  לתהליךלתהליך  המטופלהמטופל  שלשל  התנגדותהתנגדות  לביטוילביטוי  רבהרבה

שאלות פתוחותשאלות פתוחות  אא ..שאלות פתוחותשאלות פתוחות. . אא

.  .  שמיעה רפלקטיביתשמיעה רפלקטיבית. . בב

.  .  מתן חיזוקיםמתן חיזוקים. . גג

.  .  סיכוםסיכום. . דד

. . של המטופל בעצמושל המטופל בעצמו  מוטיבציוניותמוטיבציוניותעידוד הצהרות עידוד הצהרות . . הה
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במובן הרחב של  במובן הרחב של    - - ראיון חצי מובנה שמטרתו אבחונית ראיון חצי מובנה שמטרתו אבחונית ) ) 22 במובן הרחב של  במובן הרחב של    - - ראיון חצי מובנה שמטרתו אבחונית ראיון חצי מובנה שמטרתו אבחונית ) ) 22
. . המילההמילה

מסירת משוב למטופל על סמך הנלמד בשיחות ובניית  מסירת משוב למטופל על סמך הנלמד בשיחות ובניית  ) ) 33
::תכנית הטיפולתכנית הטיפול

חיזוק המוטיבציה ובניית תכנית פעולה לטיפול יחד עם חיזוק המוטיבציה ובניית תכנית פעולה לטיפול יחד עם ) ) 44
..המטופלהמטופלהמטופלהמטופל

יישום מיידי של תכנית הפעולה על ידי ביצוע פעולה  יישום מיידי של תכנית הפעולה על ידי ביצוע פעולה  ) ) 55
..סמלית כגון קביעת תורסמלית כגון קביעת תור
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שילוב עקרונות בטיפול אחרשילוב עקרונות בטיפול אחר

טיפול•• טיפוללשילוב לשילוב טיפול••לשילוב טיפול  לשילוב טיפול  •• טיפוללשילוב טיפול••לשילוב טיפוללשילוב לשילוב פול  לוב ט פול לש לוב ט לש
תרופתי בהתמכרותתרופתי בהתמכרות תרופתי  תרופתי  

בהתמכרותבהתמכרות

לשילוב טיפול לשילוב טיפול ••
תרופתי בהתמכרותתרופתי בהתמכרות

לשילוב טיפול לשילוב טיפול ••
תרופתי בהתמכרותתרופתי בהתמכרות
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מעבר לשלב קבלת ההחלטותמעבר לשלב קבלת ההחלטות
התחזוקה והמעידההתחזוקה והמעידה, , שלב הפעולהשלב הפעולה
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ולהידבקות לטיפולהידבקות לטיפול ל קות ד ולה ל קות ד ה
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ACTIONACTION
בתוך פעיל באופן נמצא כבר בתוךהאדם פעיל באופן נמצא כבר האדם כבר נמצא באופן פעיל בתוך האדם כבר נמצא באופן פעיל בתוך האדם

נוקט צעדים  נוקט צעדים  ; ; תהליך של שינויתהליך של שינוי
..לשינוילשינוילשינוילשינוי

מטרת המטפל כאן היא לסייע בביצוע מטרת המטפל כאן היא לסייע בביצוע 
בחירת  בחירת  , , צעדים אל עבר השינויצעדים אל עבר השינוי

ל לל ל ליווי בתהליך ליווי בתהליך ,,אופציות אפשריותאופציות אפשריות
..השינויהשינוי
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ActionActionActionAction
•• Clients in action may still have some conflictingClients in action may still have some conflicting•• Clients in action may still have some conflicting Clients in action may still have some conflicting 

feelings about the change. feelings about the change. They may miss their They may miss their 
old life-styles in some ways and be struggling toold life-styles in some ways and be struggling toold life styles in some ways and be struggling to old life styles in some ways and be struggling to 
fit into this new behavior. Careful listening and fit into this new behavior. Careful listening and 
affirming clients that they are doing the right affirming clients that they are doing the right 
thing are important in this stage. It is also thing are important in this stage. It is also 
important to check with the client to see if he or important to check with the client to see if he or 
she has discovered any parts of the change planshe has discovered any parts of the change planshe has discovered any parts of the change plan she has discovered any parts of the change plan 
that need revision. Some clients in action will that need revision. Some clients in action will 
discover their change plans need to be revised,discover their change plans need to be revised,discover their change plans need to be revised, discover their change plans need to be revised, 
and the clinician can be of assistance in this and the clinician can be of assistance in this 
process. process. 
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ActionActionActionAction
•• Clients also need affirmation for what they have Clients also need affirmation for what they have yy

accomplished and assurance that they can continue to accomplished and assurance that they can continue to 
make the desired changes. make the desired changes. 

•• No matter how much a person wants to change andNo matter how much a person wants to change andNo matter how much a person wants to change, and No matter how much a person wants to change, and 
regardless of their willingness to take action, if they do regardless of their willingness to take action, if they do 
not have adequate selfnot have adequate self--efficacy, they are not likely to efficacy, they are not likely to 
experience longexperience long--term success Motivationalterm success Motivationalexperience longexperience long--term success. Motivational term success. Motivational 
interviewing can help build clients' selfinterviewing can help build clients' self--efficacy as they efficacy as they 
take action. By focusing on their successful activity, take action. By focusing on their successful activity, 
reaffirming their decisions and helping clients makereaffirming their decisions and helping clients makereaffirming their decisions, and helping clients make reaffirming their decisions, and helping clients make 
intrinsic attributions of success, clinicians can bolster intrinsic attributions of success, clinicians can bolster 
clients' selfclients' self--efficacy evaluations. efficacy evaluations. 
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MAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCE
..יש לשמרויש לשמרו, , כעתכעת. . השינוי בוצעהשינוי בוצע

מטרת המטפל כאן היא לעזור מטרת המטפל כאן היא לעזור         
למטופל לפתח אסטרטגיות למטופל לפתח אסטרטגיות 

ומיומנויות חדשות על מנת למנוע ומיומנויות חדשות על מנת למנוע 
RELAPSERELAPSE    ולמצוא תכנים חדשים  ולמצוא תכנים חדשים

על מנת למלא את הריק על מנת למלא את הריק ,,בחייםבחיים קק,,
..שהשאיר ההרגל שננטששהשאיר ההרגל שננטש
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MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance
•• Motivation to consolidate the change is needed. Motivation to consolidate the change is needed. gg

Without a strong commitment to maintenance, Without a strong commitment to maintenance, 
there will surely be relapse. Often change is not there will surely be relapse. Often change is not 
completely established even aftercompletely established even after 66 months or so ofmonths or so ofcompletely established even after completely established even after 6 6 months or so of months or so of 
action. This is particularly true if the environment action. This is particularly true if the environment 
is filled with cues that can trigger the problem is filled with cues that can trigger the problem 
behavior. behavior. 

•• We all know of cases where an individual who has We all know of cases where an individual who has 
t d d i ki l j t ht d d i ki l j t hstopped drinking relapses just when every-one stopped drinking relapses just when every-one 

thinks the problem is finally resolved. It is thinks the problem is finally resolved. It is 
important to help individuals in this stage practiceimportant to help individuals in this stage practiceimportant to help individuals in this stage practice important to help individuals in this stage practice 
an active and intelligent maintenance of the an active and intelligent maintenance of the 
changes they have made changes they have made 

177177



MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance
•• The TTM model recognizes that relapse is possible (even The TTM model recognizes that relapse is possible (even 

lik l ) h i th h th t f h P llik l ) h i th h th t f h P llikely) when moving through the stages of change. People likely) when moving through the stages of change. People 
often "recycle" through the stages many different times often "recycle" through the stages many different times 
before reaching success; thus, a "slip" should not be before reaching success; thus, a "slip" should not be 

i ii iconsidered an utter failure but, rather, a step back. considered an utter failure but, rather, a step back. 
•• Many people progress from contemplation through Many people progress from contemplation through 

preparation to action and then maintenance, but many willpreparation to action and then maintenance, but many willpreparation to action and then maintenance, but many will preparation to action and then maintenance, but many will 
relapse. After a relapse, individuals often regress to an relapse. After a relapse, individuals often regress to an 
earlier stage and then begin progressing through the stages earlier stage and then begin progressing through the stages 
yet again.yet again.yet again. yet again. 

•• Frequently, people who do relapse have a better chance of Frequently, people who do relapse have a better chance of 
success during the next cycle. They have often learned new success during the next cycle. They have often learned new 
ways to deal with old behaviors and they now have aways to deal with old behaviors and they now have aways to deal with old behaviors, and they now have a ways to deal with old behaviors, and they now have a 
history of partial successes to build on. history of partial successes to build on. 
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RELAPSERELAPSE
בחזרה להרגל  בחזרה להרגל  " " נפלנפל""המטופל לא הצליח לשמר את השינוי והמטופל לא הצליח לשמר את השינוי ו

רצוי רצויהלא ..הלא רצוהלא רצוהלא
יש להדגיש שזהו שלב טבעי בתהליך של שינוי ולעתים יש להדגיש שזהו שלב טבעי בתהליך של שינוי ולעתים         

ו נסיונות מספר לאחר רק נוצר טווח ארוך ושינוי נסיונות מספר לאחר רק נוצר טווח ארוך --שינוי ארוך טווח נוצר רק לאחר מספר נסיונות ושינוי ארוך טווח נוצר רק לאחר מספר נסיונות ושינוי
RELAPSESRELAPSES..

ל ל ל לל ל ל ל מטרת המטפל כאן היא לדרבן את המטופל להיכנסמטרת המטפל כאן היא לדרבן את המטופל להיכנס      
, , שוב לתהליך השינוי מבלי להיכנס למצב של ייאוששוב לתהליך השינוי מבלי להיכנס למצב של ייאוש

..מורליזאציה בעקבות הכישלוןמורליזאציה בעקבות הכישלון--תקיעות ודהתקיעות ודה
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