
שכלול מיומנויות ניהוליות באמצעות 
פסיכותרפיה בינאישית

מנהלת המרפאה ללקויות למידה וקשב-נטרו'ארגהילה 
המרכז הרפואי שניידר

תפקודים  -הכנס השלישי של המרכז הבינתחומי ללקויות למידה
טיפולים חדשניים מבוססי מחקר: ניהוליים



תודות

קלומקברונשטייןענת ' דר•

רוביןקופלמןדפנה ' דר•

אלן אפטר' פרופ•

פניגסילבנה' דר•

קירספיןאורית ' דר•

צוות המרפאה לקויות למידה וקשב •



מבנה הסדנא

IPT-A-והIPT-מודל ה1.

והקשר לתפקודים ניהולייםIPT-A-LDעקרונות 2.

IPT-A-LD-היכרות עם טכניקות טיפוליות על פי ה3.



IPTקצת על 
טיפול ב-IPTהתחיל אצל מבוגרים הסובלים מדיכאון.

IPT נכתב במקור על ידיMyrna WeissmanוGerald Klerman  ומכיל

.אינטגרציה של גישות טיפוליות שונות

 ועכשיובכאןעוסק.

בסיס תיאורטי

בולבי-תיאוריית ההתקשרות.

סאליבן-הפסיכיאטריה הבינאישית.

,  כמצוי בתוך קונטקסטבן אדם : חברתי/האדם כיצור בינאישי

העבודה הטיפולית כוללת את חקר הזיקה בין האדם לסביבתו



IPT-  הנחות בסיס
 בהתקשרות מוביל לקשיים בתקשורת הבין אישית ומשם לקושי  קושי

.העכשוויותבמערכות היחסים 

 קשיים ביחסים הבינאישיים מובילים לדיכאון וכן  בו , בהווהמעגל מתקיים

.  הדיכאון משפיע על היחסים הבינאישיים

 של ההמהות-IPT- בין הדיכאון והיחסים הבין  להבין את הדינאמיקה

בשניהםאישיים ולהתערב 

 חרדה חברתית, מערכות יחסים זוגיות, בולימיה: לטיפול ביעיל נמצא  ,

דיכאון במהלך ההיריון ולאחר הלידה, דיכאון בזקנה

יחסים 
בין 

אישיים
דיכאון 



IPT-A

Laura Mufson

?  IPTלמה לטפל במתבגרים באמצעות 

 מתאים  -(מורים וחברים, הורים)עסוקים בבעיות בינאישיות עכשוויות

.מבחינה התפתחותית

הסימפטומים הדיכאוניים מובילים לפגיעה בתפקוד  -טיפול קצר וממוקד

.קיים צורך לטפל במהירות האפשרית, בהיבטים שונים של המתבגר

מסייע במניעת התפתחות  . טיפול בסימפטומים דיכאוניים ראשונים

.סימפטומים חריפים יותר



למתבגרים עם לקויות למידה  IPTמדוע 
?וקשב

בין הפרעת קשב להפרעת 48%-25%של קומורבידיות

.(Barkley, 2010)אחרות חרדה והפרעות מצב רוח 

וכן של , בין דיכאון ולקויות למידה30%של קומרבידיות

Sahoo, Biswas& Padhy,2015))למידה בין חרדה ולקויות 30%



  הקשר הבין אישי בעל חשיבות והשפעה משמעותיים על

 & Murray)תפקודו של הילד וילדים לקוי הלמידה בפרט 

Greenberg, 2001  .)

החווים התקשרות , אחוז הילדים עם לקויות למידה וקשב

Al-Yagon)גבוה מזה המצוי האוכלוסייה הכללית, לא בטוחה

& Mikulincer., 2004)

למתבגרים עם לקויות למידה  IPTמדוע 
?וקשב



 רשת תמיכה מובנת בתהליך העבודהיצירת .

הוכח כי ההישגים טיפוליים נשמרים לאורך זמן.

 גורמי טיפול שוניםי "עקל ליישום וניתן.

שהוכח כיעיל( מפגשים12-16)קצר מועד , טיפול ממוקד.

למתבגרים עם לקויות למידה  IPTמדוע 
?וקשב



קשב ותפקודים  , הקשר בין לקויות למידה
ניהוליים   

 הצלחה  כמנבאיהתפקודים הניהוליים של השפעתם

מעמד חברתי  , מין, IQגבוהה יותר מ הייתה , בחיים

(.  Moffitt et al. 2011, 2012)ונסיבות ביתיות ומשפחתיות

 ביותר  הטוב , נמצאו כמנבא יחידניהוליים תפקודים

(.Blair &Razza, 2007)להסברת מידת ההצלחה בלימודים 

מרשמלו מקוצר.mp4
מרשמלו מקוצר.mp4


IPT-A-LD

קשב ולקות בתפקודים  , תלמידים עם לקויות הלמידה,מודל טיפולי משולב עבור 

.  או חרדתיים/ סימפטומים דיכאוניים והחווים בנוסף , הניהוליים

:מטרות הטיפול

:  מטרת העל

הלמידה באמצעותההתמודדות עם שיפור 

שיפור ההתמודדות עם קשיי הלמידה  1.

, פתרון בעיות בינאישיות, תקשורת בינאישית)מיומנויות בינאישיות שיפור 2.

(מיומנויות חברתיות

חרדתיים/הסימפטומים הדיכאונייםהפחתת 3.



4 . והקשר בין חלקיוהדינאמיקה של המשולש מודעות והבנה סביב העלאת  :

 הלמידה ביטוייה ודרכי ההתמודדות עמהלקות

  מצבו הרגשי של הילד

  היחסים הבינאישיים של הילד

השונותבזירות חייו , החיבור בין שלושתם לתמונה תפקודית שלמה



זירות ההתמודדות

מערכתי

בין אישי

תוך 
אישי



שותפים

כולם מול  
לקות  

הלמידה

מטפל

בית ספר הורים

ה/ילד



עקרונות בסיס  -מודל העבודה

 פסיכולוגי מידע מתן(Psychoeducation)

Limited sick role

ניטור.

מתן תשומת לב רבה במיוחד לעבודה עם ההורים.

הנה תוצר , הבינאישי והרגשי, הפגיעה בתפקוד הלימודי-מעבר מסיפור חיצוני לסיפור אמפאתי

.קשב/של לקות הלמידה

 המטופלתוך מעבר הדרגתי לאקטיביות של , באקטיביות המטפלשימוש.

תחום בעיה-מוקד טיפולי מרכזי  .

להתמודדותבינאישיות ומתן כלים , התנהגותיות, לימוד מיומנויות רגשיות.



שאלונים

MFQ-רגשות ומצב רוח
SCARD-חרדה
SDQ-חוזקות וקשיים
NMR-וויסות רגשי
Connors-קשב
CBQ-קונפליקטים
SAS-SRשאלון תפקוד חברתי
התקשרות להורים
שייכות לבית הספר
בדידות
הערכה עצמית



FatherMotherChild

12/1214/1513/13Were you 
satisfied with 
IPT-A-LD

12/1214/1513/13Would you 
recommend to 
a friend

Satisfaction



SigEnd of treatmentBaseline

8.6411.00MFQ

21.2123.21Scared total

P<.05 mom’s 
report

1.071.87School avoidance

1.5001.74SAS school

P<.0536.6929.77Attachment to 
mom

98.0894.85CATSB-
acceptance

P=.089.6212.69CATSB- rejection

Child reports



מבנה הטיפול

שלב ראשון

שלב ביניים

שלב סיום



1-5שלב ראשון פגישות 

חינוך פסיכולוגי-Psychoeducation.

הרגשי, איסוף מידע על התפקוד הלימודי  .

.באמצעות מעגלי קרבה ותחקור בין אישי,והבינאישי

תפקוד רגשי, התמודדות עם למידה: ניסוח המשולש  ,

.  תפקוד בינאישי

הגדרת תחום בעיה.



אמאאבא              

X

עדי
אח

1

2אח 

דודה רותי

ט

ל

נגה

גלי

המורה נורית



תחקור בין אישי

 ודעותשאלות סביב עובדות

 צרכים ותגובות רגשיות, ציפיותשאלות סביב

 הנוגעות למעגל התמיכה סביב הלמידהשאלות



התנסות

מעגלי הקרבה1.

קודקודי 3תחקור בין אישי סביב 2.
המשולש



מעגל התמודדות עם הלמידה
אירוע מזרז

מעבר  
לחטיבת  
הביניים

הרגשה
לחץ  , בלבול

חרדה

יחסים
חוסר סבלנות כלפי  
ההורים וכעס של 

ההורים כלפיך

הרגשה
תחושת בדידות  

עצב ואשמה
תפקוד  
לימודי

חוסר חשק 
וכוח לבצע  

,  מטלות
קשיי  

הקשבה  
בשיעור

יחסים
קבלת נזיפה  

בבית  
כעס  , הספר

ועונש  
מההורים

רגשות
,  עליה בחשש מלהגיע לבית הספר

התגברות  , תחושת חוסר מובנות
של העצב  

תפקוד  
לימודי

אי הגעה  
לבית הספר

יחסים
,  הסתרה
ירידה

בתקשורת  
עם ההורים



בחירת תחום הבעיה

שינוי תפקיד

קונפליקטים בין אישיים

מיומנויות בין אישיות לקויות

אבל



התנסות

מעגל ההתמודדות-ניסוח המשולש1.

בחירת תחום בעיה2.



6-13פגישות –שלב שני 

התמקדות בתחום הבעיה ועבודה על שיפור מיומנויות



ניתוח תקשורת

המטרה:
לזהות דפוסים בהם התקשורת אינה יעילה ואינה מצליחה  1.

.להשיג את מטרתה

לעודד את המתבגר למצוא דרכים לתקשר את הצרכים שלו  2.

.בצורה יעילה יותר

סרטון



ניתוח תקשורת

:שאלות לדוגמא

מתי אמרת  ?
מה הוא אמר? מה אמרת?
מה קרה?
איך הרגשת?
האם יכולת להגיד לו איך הרגשת?
איזה תגובה חיפשת? מה המסר שרצית להעביר  ?
להרגיש___ איך זה גרם ל?
האם הרגשת מובן  ?
האם אתה יכול לחשוב על דרכים בהם יכולת להגיד את הדברים אחרת  ?
 היה מרגיש אם היית אומר את הדברים בצורה כזאת____ איך לדעתך  ?
איך אתה היית מרגיש אם היית אומר את הדברים בצורה כזאת?



איך 
?הרגשת

ניתוח תקשורת

/  מה הייתה הכוונהה/מה אמרה/מי אמר
?המסר

אמא

עדי

אמא

עדי

?  איך היה בבית הספר

סתמי

אם עוד פעם אחת תדברי אלי ככה 
לפנימיהאני אוציא אותך 

אברח מהבית, אני שונאת אותך

מעניין אם היה לה טוב היום

כשאת שואלת אותי את מזכירה 
וזה מזכיר לי , לי שהיה יום רע

כמה אני דפוקה

, קשה לי כשאת צועקת עלי
לפעמים אני מרגישה חסרת אונים

וזה פוגע  , גם ככה היה לי יום רע
בי שבמקום להבין את זה ולעודד 

את מעליבה אותי  , אותי

בשיחה  
-המקורית

מעורפל  
לא מובן

בשיחה  
-השנייה

מובן ומבין



התנסות



זיהוי רגשות/שיום



שיום והבעת רגשות

  הבעה ברורה של רגשות תוביל להבנה טובה יותר של
.רגשותיו ולאופן בו הם משפיעים על תפקודו

  זיהוי והבעת רגשות תסייע לסביבה להבינו ולספק
.נראהאפקט מדווח מול אפקט -מענה מתאים

 ואינטימיותמסייע ביצירת קרבה.

  מאפשר ניבוי התנהגויות עתידיות על בסיס הבנת
.הרגשות והשפעתם

סרטון לדוגמא



ויסות רגשי

  זיהוי רגשות

הבעת רגשות

טכניקות הרפיה

הסחת דעת

מניעה



קבלת החלטות



.זיהוי ההחלטה שצריך לקבל1.

.הגדרת המטרה אליה רוצים להגיע2.

תחילה אין  )הכנת רשימת אפשרויות על ידי המטופל 3.
(.לא נכון/נכון

במידת )העלאת אפשרויות נוספות על ידי המטפל 4.
(.הצורך

הערכת התוצאות הצפויות מכל אחת מהאפשרויות 5.
(.כולל יתרונות וחסרונות)

. בחירה של האפשרות הטובה ביותר6.

ובמידת הצורך  , הערכת התוצאות7.

בחירת אפשרות אחרת



התנסות

ניתוח תקשורת

  קבלת החלטות



דרך מיומנויות ה  -שכלול יכולות ניהוליות
IPT-A-LD

גמישות קוגניטיבית עיכוב תגובה זיכרון עבודה

הרחבת פרספקטיבה רגשיויסות יצירת רצף ברור בין סיבה  
ותוצאה וחזרה עליו לאורך כל 

הטיפול  

פתרון בעיות וקבלת החלטות   ויסות התנהגותי -רגש-לימוד הקשר בין אירוע
תגובה

פשרה   זמן  -טכניקות שיחהלימוד
ומקום

לימוד וניבוי מצבים

בין שיפור מיומנויות תקשורת
הרחבת סל  )אישית 

(האפשרויות

באמצעות  חשיבה תהליכית
הצבת מטרות בטווח הקצר  

והארוך



14-15פגישות , שלב הסיום

ה  /הילד, הערכת ההישגים הטיפוליים על ידי המטפל

וההורים

סקירת התחומים שנותרו לשיפור

ממצאי השאלונים

מפגשי תחזוקה ומעקב



תודה



הגדרת תחום הבעיה

שינוי תפקיד

קונפליקטים בין אישיים

מיומנויות בין אישיות לקויות

אבל



זיכרון עבודה  

לימודי-

 ותרגילים ועודפתרון בעיות , קריאה, רצף פעולות, הנחיותזכירת.

רגשי-

 מסייע בשיפור הוויסות הרגשי(Engen &Kanske, 2013)

 אישיבין-

 על פני רצף וזמן  והחזקתם בין אישיים עיבוד יעיל של מסרים

.במודעות

הערכת מצבים חברתיים על בסיס מידע קודם



עיכוב תגובה

לימודי-

  יכולת וויסות והתמדה מול קושי

מיקוד בתהליך הלמידה

רגשי-

לעצור תגובה רגשית ראשונה

לעצור תגובה רגשית שניה

בין אישי-

  ויסות התנהגותי

יכולת הקשבה להוראות והנחיות של אחרים



גמישות קוגניטיבית

לימודי-

היכולת לשנות את דעתך על בסיס מידע חדש

  היכולת לגלות תגליות באופן לא מכוון

רגשי-

  היכולת לעבור ממצב רגשי אחד לאחר

בין אישי-

היכולת להסתכל על דברים מכמה נקודות מבט

אמפתיה


