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האישיות הטיפולית

Byng & Black  )1995 (  מציעים מודל לתכנית
-טיפולית אשר מחייב התייחסות בכמה מישורים

פילוסוהיפ                  עדי                  מיומנות   



האישיות הטיפולית

   פילוסהיפו                  ידע                  מיומנות

השלב הראשון והעמוק המשפיע על
גישות טיפוליות, בחירת מודלים טיפוליים 

.וסביבות טיפוליות
כאן יהיה ביטוי לידע של המטפל 

לאמונות שלו 
.ולאישיות שלו



האישיות הטיפולית

תפקיד המטפל
:מדעית הגדירה את מטרת  הטיפול-הגישה הרפואית  

תיקון הפגיעה ועזרה לאדם עם הלקות להיות כמה  
.  שיותר תקין



האישיות הטיפולית

תפקיד המטפל
-מתוך כך נגזרו תפקידי המטפל והמטופל  

, בעל ידע וכישורים, המטפל הינו מומחה בתחומו
הוא מכתיב את מערכת היחסים עם המטופל 

.ומתמקד בתיקון הלקות
תפקיד המטופל הוא לציית למטפל ולקבל את שיטת  

.     הטיפול
). 1997רייטר (                                                   



כמה מחשבות מתחום הרפואה
Rider E.A., Nawotniak, R.H. & Smith, G. 2007

בעיות מרכזיובקרב ר  תופאים:
מהתלונות 54%הרופאים לא מצליחים לקבל מהמטופלים 1.
הרופאים פועלים בגישה של הרופא במרכז שאינה מעודדת את 2.

המטופלים לספר את הסיפור שלהם
הרופאים משתמשים במונחים שהמטופלים לא מבינים3.

  כאשר מידע מועבר למטופל ללא רגישות זה משפיע על היכולת של
המטופל ומשפחתו להסתגל לקבל ולהתמודד עם המצב החדש 

.ומביא לכעס ובלבול
  תקשורת טובה עם מטופלים היא מטרה רצויה שיש לה השפעה

.על הטיפול ועל ההחלמה



האישיות הטיפולית

תפקיד המטפל
   Lyon 2000   טוען כי על קלינאי התקשורת לשנות

את תפקידו ההיסטורי כמטפל בלקות ולהפוך 
למסייע ומקדם את האדם אל המקומות המתאימים  

Lyon  מגדיר את המעבר מהמטפל המסורתי למטפל
Facilitator -מסייע/שהוא מאפשר



האישיות הטיפולית

פסיכולוגיה הומניסטית
גישה טיפולית שפותחה בשנות   -"הלקוח במרכז"

.רס'י קרל רוג"ע, החמישים של המאה הקודמת
הבסיס הרעיוני הוא שאנשים נוטים להתקדם לעבר  

צמיחה והבראה ויש להם היכולת למצוא את  
.התשובות בעצמם

   



האישיות הטיפולית
פסיכולוגיה הומניסטית

להבין את הדברים מנקודת  :  תפקיד המטפל
.הראות של הלקוח

ההנחה התאורתית היא כי המודל יכול להתקיים רק 
שותף בכל השלבים של תהליך קבלת    הלקוחבאם 

מסביר את  הקשיים שלו ומעלה את  , ההחלטות
.שלו בסביבת חייאמי  םתיתהצרכים וההתנסויות 
McColl et al 1997 



האישיות הטיפולית
-פסיכולוגיה הומניסטית

: תפקיד המטפל
לדעות הלקוח מקשיב
ללקוח לראות מה יכול להיות אפשרי עוזר
בהצלחות אך מעלה גם את הקשיים תומך
את ההתמודדות והכוחות של הלקוח מכבד
את כל המידע הנחוץ מספק
בדרישות בירוקרטיות לא מציף
תקשורת פתוחה מאפשר
ללקוח את כל האופציות הקשורות במקצוע   מאפשר

Law, & Mills 1998



יכולות תקשורת ויכולות בינאישיות
 Rider et al. 2007

:ליצור ולשמור על יחסים טיפוליים ואתיים עם המטופל 
לדאוג למטופל ולפעול בשיתוף פעולה . א
לקבל את רגשות המטופל. ב
לאפשר מערכת יחסים מתמשכת. ג
לתקשר ולתמוך במשפחת המטופל. ד.



  

:להשתמש ביכולות הקשבה תוך קבלה או נתינה  של מידע

להקשיב למטופל  . א
לזהות את דרך התקשורת שהמטופל מעדיף. ב  .
להשתמש במילים שהמטופל יבין. ג.
להבין את נקודת המבט של המטופל כולל דאגות. ד  ,

.  אמונות וציפיות
ליצור אווירה של הדדיות בה המטופל יהיה שותף  . ה

.  בבחירות לפי רצונו

יכולות תקשורת ויכולות בינאישיות
 Rider et al. 2007



תחומי-לעבוד כמוביל או כחלק מצוות רפואי או רב
לפתור , לתת מידע מדויק ומלא: שיתוף פעולה. א

קונפליקטים ולתת ביקורת בונה
לבחון את הצרכים : לתקשר בבהירות כמדריך. ב

ליצור , לקבוע ציפיות ריאליסטיות, של התלמידים
שיווי משקל בין הטיפול במטופל להדרכה

        

יכולות תקשורת ויכולות בינאישיות
 Rider et al. 2007



האישיות הטיפולית
פסיכולוגיה הומניסטית

ובין  " המחלה"יוצרת הפרדה בין , )2010(אביבה פריד 
.אותו אל לנו להחמיץ" האדם החולה"

המתווך והמתרגם של   הסניגור"היא רואה במטפל 
שתפקידו להציע למטופל חיים בעלי תוכן " החיים

. ומשמעות



האישיות הטיפולית

רואות ) פילוסופיה(גישות טיפוליות שונות 
, באופן שונה את תפקיד המטפל ובהתאם לכך

. גם את תפקיד המדריך



האישיות הטיפולית
, )1967, 1962, 1961( רס'רוגכפי שטען 

קלינאים ומדריכים הומניסטיים מחזיקים טווח  
 אמפאתיה, של מרכיבים אישיותיים כמו רגישות

.ואכפתיות 

סטודנטים ומטפלים עשויים לחוש קושי  , עם זאת
משמעב  יתואימוץ הזהות העצמית ובמעבר  

" העצמה"לגישה של " אם מזינה"מגישה של 
)McAllister & Lincoln, 2005.(

 



התנאים לשינוי האישיות הטיפולית
הציע תנאים בסיסיים לשינוי אישיות  ) 1992( רס'רוג

: בתהליך הטיפולי" לקוח"ה

שינוי אישיותי יכול להתהוות רק תוך כדי יחסים :
, אישיים(שני אנשים שנמצאים ביחסים כלשהם 

.ומודעים לכך) הדרכתיים, פסיכולוגיים

נמצא במצב לא מותאם הגורם לו " לקוח"ה
וכתוצאה מכך , לסתירה פנימית בלתי מודעת

מטופל      מודרך.להרגשת חרדה ופגיעות



התנאים לשינוי האישיות הטיפולית

 המטפל צריך להיות מעורב ביחסים באופן כן
תוך כדי " לקוח"ואמיתי ולהיות מודע לקשיי ה

. הטיפול
 על המטפל לנסות לא להתכחש לרגשותיו

,  המתעוררים במפגש ולשוחח עליהם עם קולגה
. עצמו במידת האפשר" לקוח"מדריך או עם ה

  על המטפל לחוות התייחסות חיובית בלתי מותנית
".לקוח"כלפי ה

רך
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התנאים לשינוי האישיות הטיפולית
 על המטפל לחוש הבנה אמפאטית לדרך

ולהשתדל " לקוח"ההתייחסות הפנימית של ה
".לקוח"להעביר  תחושה זו ל

את  , לפחות בדרגת מינימום, להבין" לקוח"על ה
. הקבלה והאהדה שהמטפל חש כלפיו

 ככל שדרגת התנאים גבוהה יותר השינוי יהיה
.  משמעותי יותר

מטופל      מודרך



התנאים לשינוי האישיות הטיפולית

אנו מניחים כי היכולת למלא את התנאים של 
רס קשורה במידה רבה בתפקוד הרפלקטיבי  'רוג

.של השותפים בתהליך הטיפולי



תפקוד רפלקטיבי
יכולת לתרגם את התנהגות האדם והתנהגות   -הגדרה

רכישה  . אנשים אחרים במונחים של מצבים מנטליים
התפתחותית שמאפשרת להגיב לא רק להתנהגות של  

,  הרגשות, אלא לתפיסתו את האמונות, אנשים אחרים
.העמדות הפנים והתכניות שלהם, התקוות

  חקירה של משמעות של פעולות האחרים היא סמן מוקדם
של יכולת לשיים ולמצוא משמעות בחוויותיהם  

.  הפסיכולוגיות שלהם
שליטה  , יכולת זו נמצאת בבסיס היכולות לווסות אפקט

 -self agencyעצמית-וחווית סוכנות, שליטה עצמית, בדחף
.המהווים את לבני הבניין של ארגון העצמי



העצמי הרפלקטיבי אצל  : היכולת להבין מצבים מנטליים
ההורה והילד ומשמעותם עבור הבטחון של ההתקשרות

"המיידי, החווה את החיים -"עצמי קדם רפלקטיבי
"הצופה הפנימי של החיים המנטלי -"עצמי רפלקטיבי
" שהוא יצירת   -)"משקף(התפקוד של העצמי הרפלקטיבי

מייצג  , ומודעות לתהליכים מנטליים בתוך העצמי והאחר
את הצעד העיקרי בהתפתחות הרגשית במהלך הילדות  

).תיאוריית המיינד, מטאקוגניציה. (המוקדמת
לקחת בחשבון את המצבים   -תפקיד הצופה הפנימי

ובצורה זו להבין  , המנטליים של אותו בן אדם ושל אחרים
.  מדוע אנשים מתנהגים בדרכים ספציפיות



מתי ילדים מתחילים לרכוש את ייצוג פעולותיהם  
?אמונות ושאיפות, י מצבים מנטליים"כמונעות ע

 יכולת רפלקטיבית היא חלק מקו התפתחותי
. שמתחיל כבר בחודשים הראשונים לחיים

 מתפתחת היכולת לחשוב על   -'ש 6עד גיל
מחשבות של מישהו אחר על מחשבות של אדם 

שלישומ  ימשיכה הלאה במהלך  
 (Fonagy,1989).החיים



הרקע ההכרחי להתפתחות עצמי  
רפלקטיבי מבוסס היטב

העצמי הרפלקטיבי ממלא תפקיד מרכזי בהורות:
למטפל  . התינוק חסר ישע מנטלית ופיזית כאחד

הקרוב צריכה להיות היכולת להכיל את הרגשות 
לבוא לקראת צרכיו , המציפים את התינוק

להתאים לתפיסת  , הפסיכולוגיים כמו הפיזיים
ולתפעל את העולם החיצוני כך ,  העולם שלו
.  שיתאים לו



הרקע ההכרחי להתפתחות עצמי  
רפלקטיבי מבוסס היטב

המטפל ישקף את החוויה המנטלית של התינוק  ,
יציגה לתינוק מחדש מתורגמת לשפה שהתינוק  

התינוק מצידו מסופק מהאשלייה . יכול להבין
שתהליך השיקוף של התהליכים הפסיכולוגיים  

.הוצג בתוך הגבולות המנטליים שלו



דורית בהתקשרות–ההתאמה הבין 
 מטפל שנקודת המוצא שלו היא לראות את

,  יחסיו עם התינוק במונחים של תוכן מנטלי
.  מאפשר את הגדילה הנורמלית של התינוק

ירבה , בטוח בהתקשרותאינו תינוק ש
להישען על התנהגויות מתגוננות על מנת 

מה שיגביל את יכולתו  , לשמור על איזון נפשי
להשתמש במלוא הפוטנציאל שלו לשקף על  

.  מצבים מנטליים



דירוג התפקוד הרפלקטיבי

אין תפקוד של עצמי רפלקטיבי1.

תפקוד רפלקטיבי דל2.

בלתי מדוייק/תפקוד של עצמי רפלקטיבי כללי3.

תפקוד של עצמי רפלקטיבי מדוייק אך לא שלם4.

תפקוד שלם של עצמי רפלקטיבי5.



על רמות   Smith & Hattonהמודל של 
:רפלקציה



על רמות   Smith & Hattonהמודל של 
:רפלקציה



האם ניתן לפתח תפקוד  -ולסיכום
?רפלקטיבי בגיל מאוחר

האם ניתן לפתח אישיות טיפולית אצל כל אדם  ?
)דיון(
דוגמאות לכאן ולכאן



יהודה עמיחי/  12הדיבר ה 
הוא נתן לי. אבי היה אלוהים ולא ידע

לא באש ולא בענן, את עשרת הדברות לא ברעם ולא בזעם

,והוסיף ליטופים והוסיף מילים טובות, אלא ברכות ובאהבה

וזימר זכור ושמור". בבקשה"והוסיף " אנא"והוסיף 

,בניגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר

,לא לשווא, לא תישא, לא תישא את שם אלוהיך לשווא

,וחיבק אותי חזק ולחש באוזני. אל תענה ברעך עד שקר, אנא

ושם את כפות ידיו הפתוחות. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב

ימך יאריכוןלמען , אהב, כבד. יום כיפור בבירכתעל ראשי 

.וקול אבי לבן כמו שער ראשו. על פני האדמה

http://www.kipa.co.il/holidays/kipur/




כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה–אחר 

אני רוצה להוסיף: כמו ביום שבו מת בזרועותיי ואמר

:שנים לעשרת הדברות

"לא תשתנה", עשר–הדיבר האחד 

"תשתנה, השתנה", עשר–והדיבר השנים 

כך אמר לי אבי ופנה ממני והלך

.ונעלם במרחקיו המוזרים

)58´ עמ, 1998, פתוח סגור פתוח, יהודה עמיחי: מתוך(


