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DRUG USE AS BEHAVIOR
W.R. Miller

• Drug use-even with supposedly “out of 
control” drugs and people–responds to 
operant contingencies

• This was demonstrated in the early 
1970s with alcoholics (for a review, see 
Heather and Robertson 1981). 

• Drug use is, first and foremost, behavior, 
shaped by and responsive to principles 
of learning such as reinforcement, 
punishment, classical conditioning, and 
modeling. 



DRUG USE AS BEHAVIOR

• This is one of the messages that I seek 
to convey to psychologists and other 
mental health professionals:

– “Alcohol and drug abusers are not 
Martians, governed by different laws 
of behavior and requiring referral 
only to an initiated inner circle of 
experts with unique knowledge and 
techniques. 

– Everything that you have learned in 
your training is directly applicable 
because use is behavior, and users 
are people like everyone else.”



.....אחר כך

.....להשתמש בדבר הזה
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ברוח טיפולית

כבוד•

כיבוד חופש הבחירה•

עבודה בגובה עיניים  •

בשיתוף פעולה

...  וכאלה•



Motivational Enhancement Therapy

גישה זאת מעוררת פחות התנגדות  "

לטיפול ומעודדת את המועמדים  

לטיפול להתקדם בקצב שלהם  

,  בדרך להחלטה על כניסה לטיפול

תכנון הטיפול ותחזוקה של  

"הצעדים הנחוצים לשינוי
• (Enhancing Motivation for Change in Substance 

Abuse Treatment, 1999, p. 21)



סמים הם תרופות לכל דבר

מודל הטיפול העצמי



על רקע מורכבות הבעיה

על היבטיה הביולוגיים

חברתיים

ופסיכולוגיים



גנטי של התמכרות-מודל ביו



13

מרכיבי ההחלמה
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מעידות 

חוזרות
RELAPSE

שולט

גמול

ובביקורת

תוצאות מגוונות 



נא לא לשכוח את מודל שלבי השינוי והתאמת 

סוג ההתערבות לשלב השינוי שבו נמצא  

.המטופל

../Movies/iofacilit-stages of change.mov
../Movies/iofacilit-stages of change.mov


(2)טיפול מובנה (1)סכמות (3)עיצוב התנהגותי (4)שיתוף פעולה  (5)טיפול עצמי  (7)שליטה עצמית(6)התבוננות  (8)חוזה תליות (10)פורמולציה(9)התניות (13)התנהגויות(12)עשיהמיומנויות(11) לחדשות בהרחבה(15)מחשבות(14)רגשות

:וכעת



:טווח הטיפול ההתנהגותי

השימוש עצמו

מיומנויות חיים

ארגון מוסדי

טיפול משפחתי

שיקום תעסוקה



המשגה של התמכרות

פסיכולוג חשוב בשם אלברט אליס מסביר  •

שלהיות מכור לסמים זה יותר מאשר תוצאה של  

:השפעת החומר

../חומר התנהגותי קוגניטיבי/cbt of addiction from Salkovis book.doc
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המשגה של התמכרות



המשגה של התמכרות

מכל הסיבות האלה והרבה אחרות האדם  •
אבל נשאלת השאלה , מתחיל להשתמש

הגדולה מדוע יש אנשים שממשיכים  
החיזוקהתשובה לכך היא ?  להשתמש

זה אומר שאחרי שאדם השתמש " חיזוק"•
,  מתגברים הסבירות, בסמים במצב מסוים

לחיזוק שתי  . שהוא יעשה את זה שוב, הסיכוי
הגופנית שכבר הזכרנו מעלה : סיבות

,  שבמצבים מסוימיםלומדשהאדם  : והנפשית
.להשתמשחייבהוא  

החיזוק



הטריגר-הגירוי 

,  מצבים מסוימים מתקשרים לצורך בשימוש, עם הזמן•
,  אדם לומד שבמצבים אלו הוא חייב להשתמש

זה יהיה אסון  , כי אם הוא לא ישתמש, מוכרח סמים
.  עבורו

.  האדם לומד איזה מצבים מגרים אותו לשימוש•
.מצבי סיכון: למצבים אלה אנו קוראים

../חומר התנהגותי קוגניטיבי/cbt of addiction from Salkovis book.doc
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כאשר הגירוי במצב רגשי שלילי

פוגש את הציפיה החיובית נוצרת כמיהה



והכמיהה מפעילה שורה של דרכי חשיבה 

(סכמות)



המשגה של התמכרות



השימוש כלמידה אופרנטית

התנהגות אופרנטית זאת התנהגות הנשלטת על ידי  

.  תוצאותיה

בעיקר חיזוקים חיוביים ושליליים



:הטיפול

נתחיל מהטיפול ההתנהגותי



מילת הקסם הראשונה

Contingency

תליות



 Contingency-חוזה תליות 

contracting
הגישה ההתנהגותית המארגנת את הפעילות  •

.  הטיפולית

החוזה מהווה הסכמה פורמלית בין הצוות המטפל  •
.לבין המטופל

הלמידה עקרנותהחוזה מסדיר את הדרכים שבהם •
.ייושמו לעיצוב התנהגותו של המטופל

לרוב מדובר על מסמך כתוב וחתום על ידי שני  •
.  הצדדים

החוזה כולל את התנהגויות היעד לשינוי ואת דרכי  •
.הניתור והתגובות להתנהגויות רצויות ולא רצויות

ניתנים  ח"שחעקרונות הלמידה באים לידי ביטוי בכך •
על התנהגות רצויה  ועונשים או התנהגויות הכחדה  

מופעלות מול התנהגויות בלתי ( למשל התעלמות)
.רצויות



חשוב שההזהרות יינתנו בזמן



ראשי פרקים של תקנון המעון

וגילוחהגיינה•

מעורבות משפחתך בטפול•

טיפול-יומן•

"רומנטים"קשרים •

שמירה על ציוד המעון•

קבלת הוראות מאנשי הצוות•

אזהרות והתראות•

התנהגויות הגוררות הפסקה  •
מיידית של הטיפול

נוהל התייחסות במקרה של  •
באלכוהול במסגרת  שמוש

;הטיפול

:הקדמה/  תמצית •

התכנית הטיפולית•

פעילויות טיפוליות•

חלוקת תרופות•

חופשות•

בקורים•

זה מלפני  )שיחות טלפון •
(הסלולריהעידן 

כבוי אורות•

ובוידאובטלויזיהצפיה•

תורנויות•







"ועדת תקנון"תמיד יהיו מקרים גבוליים שידרשו 

shaping.ppt
shaping.ppt


אנליזה התנהגותית

• A: Antecedent

• B: Behavior

• C: Consequences



ארגון הטיפול על פי אנליזה 

:ABCהתנהגותית 

התייחסות לנסיבות ( 1•
:התקדימיות

.מצבים רגשיים שליליים•

(רעב וכדומה, צמא)בעיות פיזיולוגיות •

".דודה"גורמים מגבירי •

.סגנון חיים מאוזן•



ארגון הטיפול על פי אנליזה 

:ABCהתנהגותית 

:התייחסות לאדם בכללותו

השימוש בסם הוא היבט אחד מתוך  –
,ההתנהגות הכוללנית של האדם

,  בסעיף זה נכנסים תחומי התעסוקה–
'  טיפול משפחתי וכו, תקשורת בין אישית

.'וכו

(הדודה)הגירוי עצמו ( 2•

התנהלות מול הגירוי אם הוא בלתי נמנע–

שליטה בגירוי/הימנעות–

תגובתיות לגירוי–



Cue reactivity and desensitization

• Data from the natural environment 
(Childress 1991a , Wallace 1989) 
lend support to the notion that 
cue reactivity may be a 
contributor to relapse. 

• Both opiate and cocaine patients 
report frequent episodes of 
craving in response to cues, and 
the responses to cues often are 
cited as contributors to relapse.



ארגון הטיפול על פי אנליזה 

:ABCהתנהגותית 

B ) תגובות פיזיולוגיות/ מחשבות/ התנהגויות

ההיבט המחשבתי•

ציפיות חיוביות משימוש בסם–

יכולת ביצוע ניתוח יתרונות וחסרונות–

ההיבט ההתנהגותי•

דחיית סיפוקים–

–Urge surfing

-מיומנויות שליטה עצמית ותקשורת בין אישית  –
לחץ חברתי

התנהגויות שמקרבות את השימוש–

הגורם הפיזיולוגי•

כמיהה–



:ניתן להזכיר באופן לא שיפוטי ש

"צריך להיות נקי"לא להשתמש ולא כי האמיתיתוזאת הסיבה 



ארגון הטיפול על פי אנליזה 

:ABCהתנהגותית 

מחזקים ומעכבים–תוצאות •

חברתיות, משפחתיות, תוצאות אישיות–

הגברת הזכירה של אותם הגורמים–

הגדרה מחדש של מחזקים כגון –
"תלוי/אני חייב"ל" נרגעתי"

ניתן לנסות לשנות את מידת החיזוק  –
שמקבלים מהשימוש בסמים או  

על ידי גורמים תרופתיים כגון , באלכוהול
.ביפרנורפיןאו דיסולפירם, נלטרקסון



טכניקות התנהגותיות  

עיקריות

על קצה המזלג



כלכלת אסימונים



Functional Analysis 

Advantage for 

Using

Advantage 

for not 

Using

Disadvantage 

for not 

Using

Disadvantage 

for Using

Reduce Stress Save Money Anxious Health 

Problems



שליטה בגירוי

stimulus control.ppt
stimulus control.ppt


שליטה בגירוי/התייחסות

שימוש בסם ודחפי שימוש מעוררים על ידי  •

וגם  ( רגשיים או פיזיולוגיים)מצבים פנימיים 

דברים המזכירים את השימוש  –חיצוניים 

לכך אפשר להתייחס על ידי  . בסם

הגדרה מחדש של המצבים האלה כסימן שיש  –

.להפעיל התנהגות חלופית

.התרחקות-שליטה בגירוי–

לגירוי על ידי חשיפה  התגובתיותהפחתת –

עד שהתגובה  , ממושכת לאותו הגירוי

.האפקטיבית תפחת



(trigger)התייחסות לגירוים המפעילים 

מהו הגירוי המפעיל אשר מעורר את הרצון •

?להשתמש מחדש

מה היו הרגשות שלך לפני שהתחלת לחוש דחף  •

?שימוש

מה אמרת לעצמך לפני שהתחלת להשתמש או  •

?או תוך כדי שהתחלת-לשתות מחדש

מה עשית לפני שבא לך החשק להשתמש או  •

?לשתות

איזה מחשבות הביאו אותך לחוש מחשבות •

?שתרמו לרצון שלך להשתמש או לשתות



(trigger)לגירוים המפעילים התייחסות 

?רגשות ופעולות, מה הייתה שרשרת המחשבות•

?כיצד יכולת לחשוב אחרת•

מה הייתה יכולה להיות התנהגות חלופית שלא  •

תגביר את הרצון להשתמש או שתמנע את 

?עצמוהשימש

על רגשותיך כדי להקל עליך  להפשיעכיצד יכולת •

?את המצב

?מה אתה חש כעת עם מה שקרה•



ניתוח שרשרת התגובה

תוצאה

סופית

לחתוך בחולייה  

החלשה ביותר

התחלה



הפחתת התגובתיות לגירוים 

פיזיולוגית/ הקשורים לסם 

הרפיה/ טכניקות של שליטה עצמית •

הסחת דעת•

מרוחקתקשיבות/ קשיבות•

, לדבר עם חבר)טכניקות התנהגותיות •
(לעשות משהו

Cue Exposureקיים מחקר על •

אולי טובות יותר  , תוצאות סותרות–
בקוקאין



אנליזה התנהגותית

Situation Feelings Desired 

Effect

Alternative 

Skills

Fight with 

spouse

Anger

Frustratio

n

Escape Communicati

on and 

problem 

solving skills







מבוא כללי•

מבוא כללי-תקשורת •

מחשבות/רגשות•

התמודדות עם מצבי לחץ•

מניעת נפילה•



-למידת מיומנויות

בהתמכרויות  CBTמרכיב מרכזי בטיפול 

למד מטופלים דרכי התמודדות מוצלחים יותר •

רגשיים ובעיות  , חברתיים, במצבים בין אישיים

.מחיי היומיום

חלק מהאנשים יתגלו בהערכה כלוקים בחסר •

אך  , מיומנויות ואחרים יודעים כיצד להתמודד

מתקשים להפעיל את היכולת בגלל הימנעות  

.דיכאונית או אחרת, חרדתית

מתן  , למידת מיומנויות נעשית על ידי מתן הסבר•

.הדגמה ומשחק תפקידים, הוראות ברורות



מגוון מיומנויות חשובות  

:בטיפול בהתמכרויות

התמודדות עם מצבי  •

.לחץ

.ניהול הכעס•

התמודדות עם דחפי •

.שימוש

מיומנויות חברתיות•

.ניהול מצב הרוח•

אסרטיביות•

.מיומנויות תקשורת•

הגברת קשרים •

.חברתיים

כיצד לבקש ולנצל •

.תמיכה חברתית

.פתוח רוחניות•

.ניהול זמן פנוי•

מיומנויות חיפוש •

.עבודה

מיומנויות התנהגות  •

.במקום עבודה
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חיזוקים חיוביים

incentives short.wmv
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חיזוקים חיוביים

כתוצאה  , כמושג טכני, ח מוגדר"ח•
התנהגותית אשר מעלה את הסיכוי שאותה  

בשפה רגילה  . ההתנהגות תחזור על עצמה
.אנו מדברים על פרס

תשימת דגש רב על חיזוקים חיוביים  •
מאפיינת גישה טיפולית המתבססת על גישה  

זה מה שמבדיל בין גישה זאת  . אופרנטית
.ליתר השיטות ההתנהגותיות

אחד המטרות של הגישה האופרנטית היא  •
אשר  , לפתח וליישם דרכים לחיזוק חיובי

.יעודדו ואף יגרמו לשינוי המיוחל



חיזוקים חיוביים

ח יכול להפחית את העיסוק "שימוש בח•
במניפולטיביות ההדדית בין המטופלים לצוות  
ויכולים להציע הקשר שבו המטופלים יכולים  

תוך כדי שהם  , להשיג את מטרותיהם
מחוזקים ולא מאוימים על ידי עונשים  

בעקבות אי השגת התקדמות מספקת 
בטיפול

תיאור מדויק של ההתנהגויות והסמיכויות •
מקדמות מאד את הטיפול ומשפרות את  

זה מפחית בהרבה את . האווירה הטיפולית
.תחושות הקיפוח של המטופלים



חיזוקים חיוביים

יחד עם חוזה תליות  ח"חמתן •
ברור מאד מקל על עבודת  

לו להדגיש את  ומאשפרהצוות 
.עצמו להשגת השינוי

אלמנט חשוב בשיטה זאת היא  •
ח"חהגדרה טובה של מה זה 

.ויצירה שליטה בהם



?איך עושים זאת

האסטרטגיה הבסיסית היא שינוי סביבת •

:המשתמש כך ש

שימוש והימנעות משימוש ניתנים לזיהוי 1.

.מתמיד

.הימנעות משימוש בסם מחוזק חיובית2.

של  מיידישימוש בסמים גורר אחריו אובדן 3.

.החיזוקים החיוביים

מנסים להגבר עד כמה שאפשר חיזוקים אשר  4.

אינם קשורים לסם כדי שאלו יתחרו בחיזוקים  

.הקשורים להשפעת הסם עצמו



reinforcment schedules.ppt
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עיצוב התנהגותי

Developing a treatment plan for changing behavior.ppt
Developing a treatment plan for changing behavior.ppt


Response Variability



Differential Reinforcement



Successive Approximations



עצמית -מבט כללי על שיטות עזרה

.לשינוי התנהגותנו

A

B

הרגלים-חיזוקים-אפיונים

-רגשות-מחשבות

הרגלים-חיזוקים-אפיונים

-רגשות-מחשבות



התנהגות היעד

בדיקת חלופות להתנהגות היעד•

כתיבת תסריט של דיבור עצמי המסייע •

.להשיג את היעדים

פתוח התנהגויות מתחרת להתנהגות היעד  •

לשינוי

או לסירוגין  , למשל הליכה במקום אכילה–

הימנע מהתנהגויות מתחרות שליליות כגון  

.צפייה בטלוויזיה במקום ללמוד



:התנהגות חלופית

"נשלטת"השתמש בשיטה של התגובה ה•

למשל קנה מאכלים דלי שומן ועל תחזיק  –

. ממתקים בבית

התניות חיוביות להתנהגות החדשה•

למשל אכול או למד במקום קבוע שמיועד רק  –

.לזה והימנע מאותה הפעילות במקום אחר

תרגול מניעת הישנות התופעה ובצע אימון  •

על ידי תרגול בדמיון  )בעמידה בפני פיתוים 

(ובמציאות



שיטות הקשורות להקשר של אותה  

:התנהגות היעד
הגברת המוטיבציה•

גם החיוביות של , התרכז בתוצאות לטווח ארוך–

ההתנהגות החדשה וגם השליליות של 

.ההתנהגות שרוצים לשנות

טיפול בצרכים בסיסיים•

פתוח התמכרות חיובית, קשיבות, הרפיה–

עקוב אחרי תהליכי קבלת החלוטות•

תירוצים, רציונליזציות,, העצמיים" סיבונים"–

תכנן תכניות חדשות לכוונות חדשות•

למידת דרכי מילוט מהמצבים המסוכנים–



ניטור



חיזוק תחושת מסוגלות עצמית

:  פתח ציפיות חיוביות אודות יכולת השינוי•

נבואות  שמגשמות  "ב" מסוגלות עצמית"

".את עצמן

,  הגבר הסיפוק המובנה ביעדים החדשים•

התמקד בהיבטים החיוביים של המטרות  •

שלך

התמקד בהתקדמות האישית שלך ולא על •

.השוואה של ביצועיך עם ביצועיי אחרים



חיזוק עצמי 

חיובי



ענישה עצמית

.הענישה עצמית עשויה לעיתים לעזור•

העונש יכול להתבצע על ידי גירוי בלתי  •

נעים או על ידי הסרה של דבר נעים

חשוב שהעונשים ייקבעו מראש על ידי •

 Contingency)חוזה עצמי 

contracting)



דוגמה של עיצוב התנהגותי



חיסון נגד דוחק

רשימת דרכי התמודדות עם לחץ•

.לחשוב עד כמה טוב לי בלי שתייה(1•

.ה/לצלצל לחבר(2•

.להשאר בחברת אנשים שלא שותים(3•

.לחשוב בצורה חיובית(4•

לחשוב על הצרות שלתוכן הכנסתי את עצמי עקב  (5•

.השתייה

לעצור בשביל לבדוק את המניעים שלי ולבטל את  (6•

.המניעים השליליים



חיסון נגד דוחק

רשימת דרכי התמודדות עם לחץ•

.לחשוב על ההבטחות שנתתי לאחרים(7•

.להתחבא-להשאר בדלתיים סגורות (8•

.לעצור ובאמת לחשוב שוב על כל מחזור השתייה(9•

.להשאיר את הכסף שלי בבית( 10•

להכיר בכך שהחיים הם לא גן של שושנים אבל  ( 11•

.שתייה היא לא הפתרון



חיסון נגד דוחק



תקשורת בלתי יעילה

פ

י

ל

ט

ר

פ

י

ל

ט

ר

מ   ס   ר

רקע

רקע

כוונה

תקשורתית

תוצאה

תקשורתית

מועןנמען



תקשורת יעילה

פ

י

ל

ט

ר

פ

י

ל

ט

ר

מ   ס   ר

רקע

רקע

כוונה

תקשורתית

תוצאה

תקשורתית

מועןנמען



דוגמה של הפרעה בתקשורת

German Coast guard trainee.mp4
German Coast guard trainee.mp4


:על בסיס הסבר זה

?של מי אחריות על יעילות התקשורת•

.בעיקר על המוען–

?מה מקור תקלות התקשורת•

.כל אחד מהמרכיבים–

?איזה סיבוכים נגרמים כאשר אין תקשורת•

.תן דוגמאות–

.וכדומה•















אסרטיביות



:הטיפול

מרכיבי הטיפול הקוגניטיבי  

בהתמכרויות



:הטיפול

מרכיבי הטיפול  

הקוגניטיבי 

בהתמכרויות
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חשוב להדגיש שהטיפול הוא  

בבסיסו טיפול עצמי

באופן כללי הקשר הטיפולי נתפס  

כפחות חשוב ביחס לאסכולות  

אחרות



התודעה בודקת ומתקנת 

את עצמה



....זה עלול להיתפס כ



....אבל 

האפשרות לעזור לעצמנו על ידי  •

הבנה איתור  , ניתוח, התבוננות

בעיות ושינוי מחשבות

:נוכל לממש במידה שנקבל



-מרכז עולם ה–המשגה

CBT

,  הטיפול הקוגניטיבי מתבסס על תיאוריה כוללת של נפש האדם•

המדגישה את חשיבותם של אמונות ותהליכי חשיבה כמתווכים של  

רגש ותגובה פיזיולוגית, התנהגות

אינך יכול לעשות טיפול  . ההמשגה התיאורטית היא מרכזית•

אלא אם אתה חושב כמטפל קוגניטיבי, קוגניטיבי

המשגת המקרה מספקת מסגרת להבנת בעיות המטופל וגם  •

לבחירת תכנית טיפול תואמת

הטכניקות היעילות ביותר עלולות להיות חסרת כל ערך אם מפעילים  •

אותם לאדם לא מתאים או על פי תפיסה לא נכונה של המטופל
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המודל הקוגניטיבי





ח"קיבלתי דו

חניה

רגשמחשבהאירוע

כעס

פחד

עלבון

דיכאון

שמחה

!!!!הוא רוצה לעשות קופה עלי

ח"איך אספר לאשתי ששוב קבלתי דו

דווקא לי שאני אזרח לדוגמא בעיר הזאת

אני כישלון מוחלט, אפילו לחנות איני יודע

מערכות העירייה מתפקדות היטב 



סווג רגשות

/ תפקודיים 

תואמים

/ לא תפקודיים 

לא תואמים

סבל תואם 

ואפילו תפקודי

סבל לא תואם 

ולא תפקודי



:הבא נבדוק

רגש תפקודי רגש לא  

תפקודי

/מחשבות

חוקים
/מחשבות

חוקים

חרטהאשמה

30כעס 100כעס 

30בושה 100בושה 

עצבדיכאון



ההמשגה הבסיסית הינה

גירוי

הפעלת  

סכמה

תגובה 

מחשבתית

תגובה

רגשית

תגובה  

התנהגותית

תגובה  

פיזיולוגית

התייחסות  

משנית



ההמשגה הבסיסית הינה

גירוי

הפעלת  

סכמה

תגובה 

מחשבתית

תגובה

רגשית

תגובה  

התנהגותית

תגובה  

פיזיולוגית

התייחסות  

משנית

שינוי המציאות

שינוים  

פילוסופיים  

עמוקים

טיפול 

בסכמות  

הרגשיות



המשגת ההתמכרות
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וברור שיש היסטוריה התפתחותית
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,  חברתיות, בעיות משפחתיות

,  קשיים כלכליים, תרבותיות

הגירה

אני לא יכול לסבול, מגיע לי, אני חלש

רגשות הן  . מצבי לעולם לא ישתפר

אסור לעולם  , דבר בלתי נסבל

אני חסר אונים מול בעיות, להיכשל

ומיידייםאני חייב פתרונות קלים 

שימוש  , הורים, חברים

מקובל תרבותי

זה מאפשר  , זה מרגיע, זה טוב

עושה  , טוב למין, לי חיי חברה

כיף



המודל הקוגניטיבי גורס

(דפוסי התמודדות)אסטרטגיות ההתנהגותיות עיקריות •

למעשה אישיותנו•

הן תוצאה של הסקה לוגית בין אמונות ליבה לבין אמונות  •

ביניים

אם אני חלש•

וסבל הוא בלתי נסבל•

קלים וחיצוניים, עלי למצוא פתרונות מידיים•
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המשגת מקרה

• Background Information

• Presenting Problems and Current Functioning

• Psychiatric Diagnoses

• Developmental Profile
– Who in your family has used drugs (including alcohol and nicotine), and how 

did they use drugs (i.e., any problems associated with substance use)?

– How old were you when you first used any drugs?

– When did drugs become problematic for you?

– How did your drug problems develop?

– Have you ever lived with anyone who had emotional problems?

– What other significant events or traumas have occurred in your life that 

might be significant?
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המשגת מקרה

• Cognitive Profile

– The cognitive profile describes the thought processes associated 

with drug use. The cognitive profile consists of information about the 

individuals' activating stimuli, drug-related beliefs, automatic 

thoughts, and facilitating beliefs. In addition, the cognitive profile 

includes information about patients' basic beliefs and schemas

• Integration of Cognitive and Developmental Profiles

– The final component of the case conceptualization is critical. It 

involves the  formulation of hypotheses about the development and 

maintenance of patients' problems, especially regarding substance 

abuse. The integration of cognitive and developmental profiles leads 

to the development of appropriate treatment strategies
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עיקרי הטיפול הקוגניטיבי עצמו
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בין היתר–אפיוני הטיפול 

תוך האזנה פעילה  , עבודה בגובה עיניים/ שיתוף פעולה•

וכיבוד דעותיו ואמונותיו של המטופל

הכרחית( קוגניטיבית-מטה)עמדה של התבוננות •

דגש על מבנה החשיבה כמקור הצרות•

מבניות של הפגישה הטיפולית ושל הטיפול כולו•

מחויבות להשגת מירב התועלת במיעוט זמן•

מדידתן וחיפוש כלים ספציפיים להשיגן, קביעת מטרות•

סוציאליזציה של המטופל למודל הקוגניטיבי•
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מבנה לוגי–סגנון חשיבה 

חלק מחשיבת בני האדם•

"עוותי חשיבה לוגיים"עלולה להתאפיין על ידי •

לרוב מלווה ברגש לא תפקודי  , כאשר זה קורה•

והתנהגות של הכשלה עצמית

112



מה משותף למחשבות שמתחת 

?לרגשות לא תפקודיים



עיוותי חשיבה  /טעויות

אופייניים

הכללת יתר•

חשיבה בשחור לבן•

קפיצה למסקנות•

ראיית העתיד–

רגשות/קריאת מחשבות–

חשיבה רגשית•

מתן תוויות•

מסננת מנטלית וזלזול בחיובי•

אבדן פרופורציות•

חייביזם•
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../סרטונים/עיוותי חשיבה.wmv
../סרטונים/עיוותי חשיבה.wmv


:  חשוב להדגיש

אין פסיכולוגיה אחרת לסובל מהתמכרויות זאת אותה 

הפסיכולוגיה של כולם וגם של המטפל
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אמונות חוסמות קשר של 

מטפלים

(הכללת יתר)כל המכורים הם אותו הדבר •

(חשיבה בשחור לבן)מעידות ונפילות הן קטסטרופליות •

(תוויות)הבחור הזה הוא מכור טיפוסי •

(ראיית העתיד)כולם חוזרים להשתמש דטוקסאחרי •

(קריאת מחשבות)המטופל הזה חושב שאני מטומטום •

(חשיבה רגשית)זה בזבוז זמן •
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טכניקות קוגניטיביות 

:אחדות

,  זיהוי מחשבות אוטומטיות והקשר בין האמונות לבין הרגשות•

ההתנהגות והתגובה הפיזיולוגית

זיהוי של אמונות הקשורות לשימוש בסמים ואודות שליטה עצמית•

ניתוח יתרונות וחסרונות•

אמונות/טכניקת שלושת השאלות לבדיקת מחשבות אוטומטיות•

?מהן העדויות התומכות באמונה שלך –

?להבין את המצב הזה/ האם יש דרך אחרת לפרש–

?מה המשמות שיש לזה, אם ההסבר החלופי והא הנכון–

מחשבות/יומן רגשות•

סדר יום שבועי•
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במידה שיספיק הזמן

הדגמה של טכניקות שלושת עמודות, תרגול•

הדגמה של טכניקות חמשת העמודות, תרגול•
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Some important aspects

• Become knowledgeable about psychoactive drugs, 

addictive behaviors, and traditional treatment modalities.

• Communicate and collaborate with other addiction 

treatment

• Address the important role of drugs in mood regulation

• It is important to help addicted individuals understand 

that their drug use reflects their attempts to regulate even 

"good" moods (to transform them into "great" moods). 

– Of course, given the mood regulating function of drugs, it is 

essential that therapists help patients develop alternative 

(cognitive) strategies for regulating mood states.
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Some important aspects

• Conceptualize and treat co existing psychopathology

• Address therapeutic relationship problems

• Confront patients appropriately and effectively.

– Addicted individuals may possess numerous maladaptive, self-

defeating thoughts and behaviors (e.g., avoidance, denial, 

withdrawal, aggression). Some clinicians are reluctant to address or 

confront these because they believe "it's not nice“ to do so. These 

clinicians think, "I don't want to make my patient feel bad.“ 

– Confrontation is an art. In treating patients with addictive disorders it 

is essential to identify and conceptualize patients' maladaptive 

coping strategies and reveal these to them.
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מניעת שימוש חוזר

RP Relapse Prevention



:הטיפול

RPובסוף עושים 



מצב  "זה RP-המושג המרכזי ב

"לחץ או מצב סיכון

Stressבמצב כזה נוצר •
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-מצב לחץ

סיכון

תגובת התמודדות  

יעילה
תגובת התמודדות  

יעילה

הפחתת

הסיכוי

למעידה

תגובת  

התמודדות  

בלתי יעילה

ירידה  

בתחושת  

מסוגלות  

עצמית  

והגברת  

ציפיות  

חיוביות  

...מ

מעידה  

ראשונית

תגובת  

רגשית  

שלילית  

להפרת  

הכלל  

הטיפולי

הגברת

הסיכוי

למעידה
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מצב 

-לחץ

סיכון

רציונליזציות

אפקט  "הכחשה ו

(AIDs" )יעני

דחפים

כמיהה

מצב 

פיזיולוגי

רצון 

להקלה

אפקט

"מגיע לי"

חיים  

בללתי  

מאוזנים  

בעיות  

רגשיות

שיפור כללי 

שיפור  , בחיים

קוגניטיבי 

מציאת  

תחליפים  

לחולי

שיטות של 

שליטה  

בגירוים

כולל הרפיה

עבודה של מניעת  

נפילה מפות התמודדות  

ערכות חירום וכדומה

עבודה על  

מטריצה של 

קבלת  

החלטות

אסטרטגיות 

הימנעות

הכרות עם סימני 

לחץ ומניעתם

עבודה על  

פנטזיות של  

מעידה ועל  

התגובות בפועל  

.הצפויות

ניהול דחפים

“urges 

surfing”
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תכנית כללית להתמודדות



לסיכום

•CBTשל התמכרויות הוא ה-CBT

!!!בהתגלמותו

במידה שכל מטפל  , להתמכרויות" מומחים"אין •

"  התנהגות"התייחס להתנהגות השימוש כאל 

ויפעיל את הידע שלו לטפל בהתנהגות על סמך  

ובניית תכנית פעולה ( המשגה)פורמולאציה

בהתאם להמשגה ספציפית


