פסיכולוגיה
מדועקשהלבצעשינוי?למהנוח
יותר לדחות מטלות מאשר לבצע
אותן  -גם אם התוצאה שלהן
מתגמלת?איךבכלזאתאפשרלבצע
שינוי?עלההתנגדותלשינויבכלל
ולביצועדיאטהבפרט

שירמנור

"מ

"ממחר מתחילים דיאטה",
"אפסיקלעשןאחריהחגים",
"אתחיל לכתוב את התזה
בסופשבוע הבא"" ,נשפץ את הבית
אחרי שהילדים יגדלו"  -מוכר?
בפסיכולוגיה קוראים לזה דחיינות
) ,(Procrastinationנטייה לדחות
משימותלמועדמאוחריותר,עדכדי
תחושתחוסרנוחותסובייקטיבית).(2,1
לאקללהביןאנשיםשדוחיםביצוע
משימות,ובייחודכאלהשתוצאותיהן
מתגמלות.

שומריםעלסטטוסקוו

"רובהאנשיםנוטיםלמוכרולקבוע,
לסטטוסקוו",אומרהפסיכולוגדניעמית,
מנהלהיחידהלטיפולבילדובמשפחה
במכוןאדלר".המוכרהואבטוחיותר,
ובכלשינויישלצדהסיכוי,סיכון.לכן,
אנשיםנצמדיםלמוכרגםאםהואלא

אידיאלי.
"גםאםאנשיםמכיריםבצורךבשינוי,
הואלאקללהםמבחינהרגשית.אנשים
דוחיםשינויים,אלאאםכןההשקעה
הרגשיתאוהפסיכולוגיתבמצבהקיים
גדולה מההשקעה בשינוי .לפעמים
אנשיםעושיםשינויכתוצאהמצורךאו
מדרישהמאודאינטנסיביתסביבמשבר
אוהזדמנותכלשהי".

תחשבועלזה

"אנשיםחוששיםמשינויהתנהגות
כאשר ההתנהגות הקודמת שירתה
בעבורםצורךמודעאולאמודעכלשהו,
והםלאמוצאיםדרכיםאחרותלספקו",
מסבירהעינתמנור,פסיכולוגיתבת.ל.מ
)תחנות הקיבוצים לטיפול בילד
ובמשפחה(".מעשניםרבים,לדוגמה,
חוששים להפסיק לעשן כי הם לא
מכירים דרך אחרת להתמודד עם
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לחצים;ואנשיםהסובליםמעודףמשקל
חוששים לעשות דיאטה כי הם לא

"

גירוייםנייטרליים,כמו
שעתארוחתהצהרייםאו
מצבנפשישלריקנותאו
לחץ,שהוצמדופעמים
רבותלאכילה,יעוררורעב
גםכשיופיעולבדם

"

מכיריםדרךאחרתלמלאאתתחושת
הריקנות ,או להפיג את השעמום.
הטיפולהקוגניטיבי)החשיבתי-הכרתי(
בהתנגדותלשינויבוחןאתהאמונות
הלארציונליותשבבסיסההתנהגות,
ומוצאלהןחלופותשתומכותבתהליך

השינוי.לדוגמה,אפשרלהירגעלארק
באמצעותסיגריות,אלאגםבאמצעות
פעילותגופניתמשחררתאומדיטציה;
אפשרלמלאאתתחושתהריקנותלא
רק באמצעות אכילה ,אלא גם
באמצעותעיסוקבפעילותמהנהאו
בשיחהעםחברקרוב".
אנשים הסובלים מעודף משקל,
וחושביםשאוכלטעיםחייבלכלולשפע
אדירשלסוכראושמן,יבדקובעזרת
המטפלאילומזונותבריאיםטעימים
להםומאפשריםלהםלשמורעלאורח
חייםבריא.
פרפקציוניסטיםהמחזיקיםבאמונה
לארציונליתבסגנוןשל"הכולאולא
כלום""-איןשוםסיכוישבעזרתדיאטה
אצליחלרדת20קילוגרם,אזלאכדאי
להתחיל"  -יגבשו במהלך הטיפול
הקוגניטיבימטרותמציאותיותיותר,
ויבינו במהלך הטיפול שגם להוריד
חמישה קילוגרמים זה הישג יפה.

"

אחתהדרכיםלעשותזאת
היאלהימנעבאופןאקטיבי
מכלהסביבותוהגירויים
המעורריםאותנולאכילה,
ולמצואלהםתחליף.לצורך
כךיש'לעצבמחדש'את
הסביבה

"

לומדיםלאכול
רבים מאתנו מתקשים לשנות
התנהגויותבגללהתניותמהעבר.אפשר
להסביר את הצורך לאכול ,בשעות
שבהן אנו רגילים לאכול ובמצבים
מסוימים )לחץ ,ריקנות ,ביקור אצל

ההורים( ,באמצעות מודל ההתניה
הקלאסית)(8-3שבבסיסהפסיכולוגיה
ההתנהגותיתשלהלמידה.פירושהשל
ההתניה הזאת הוא שגירוי נייטרלי,
המוצמדכמהפעמיםלגירוישליליאו
חיוביומעוררתגובה,יגרורמאוחריותר
תגובהגםכאשריופיעלבד.גירויים
נייטרליים,כמושעתארוחתהצהריים
או מצב נפשי של ריקנות או לחץ,
שהוצמדופעמיםרבותלאכילה,יעוררו
רעבגםכשיופיעולבדם.אםהתנינו
בעבר ,מבלי להיות מודעים לכך,
שמצביםרביםיעוררובנורעב,לאפלא
שיקשהעלינוכלכךלהתמידבדיאטה.
אםנהיהמודעיםלתהליךההתניההלא
מודעהזהיהיהלנוקליותרלהתמיד.
"כדי שטיפול התנהגותי יאפשר
התמדהבדיאטה,הואצריך,כמוכל
טיפול התנהגותי ,לשנות את מערך
החיזוקיםאוהתגמולים",אומרד"רגידי
רובינשטיין,פסיכותרפיסטומרצהבכיר
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לפסיכולוגיהבמכללההאקדמיתנתניה,
ובעלקליניקהפרטיתבתלאביב".אחת
הדרכיםלעשותזאתהיאלהימנעבאופן
אקטיבי מכל הסביבות והגירויים
המעורריםאותנולאכילה,ולמצואלהם
תחליף.לצורךכךיש'לעצבמחדש'
אתהסביבה.למשל,למלאאתהמקרר
בירקותבמקוםבמזונותהמשמינים,
החביביםעלינו".

"

אםנגעתיבאשוחשתימיד
כאב,סבירלהניחשלאאגע
יותרבאש.אםהייתימקבל
קלקולקיבהבכלפעם
שהייתיאוכלמשהומשמין,
היהליהרבהיותרקל
לעשותדיאטה

"

לומדיםלעשותדיאטה
לארקאתהצורךבאכילהאפשר
להביןבאמצעותתיאוריותשללמידה,
אלא גם את ביצוע השינוי בכלל
והדיאטהבפרט.הפסיכולוגהאמריקני
ברהמספרדריךסקינרניסחאתחוק
החיזוקשהגדרתו,חיזוקחיובימגביר
אתהסתברותהתגובה,וחיזוקשלילי
)עונש(מקטיןאתהסתברותהתגובה.
למידהכזונקראתבעגההמקצועית
"התניהאופרנטית").(6
פעולתביצועהשינוי,דיאטה,לדוגמה,
מביאה לתוצאה שלילית או חיובית
המשמשתחיזוקשלילי)עונש(אוחיזוק
חיובי להמשך ביצוע הדיאטה ,או
לאפשרותלבצעדיאטהבעתיד.במידה
שהתוצאהשלילית,לדוגמה-מחלה
שנובעתמדיאטהלאמאוזנת,אלמד
שדיאטהלאמאוזנתהיאמעשהשלילי,
וסבירלהניחשלאאבצעשובדיאטה
דומה .במידה שהתוצאה חיובית -
בריאותתקינהומראהשובהלב-אלמד
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שכדאי ומשתלם
לבצע דיאטה .אם
בעקבות כמה
דיאטות כלום לא
קרה ,לא תתרחש
שום למידה ,או,
בלשון סקינר,
תתבצע "הכחדה"
)(Extinction
).(6,2,1
פרדריךסקינר)(1990-1904
לדברי עמית,
מכיוון שלעתים קיים מרחק רב בין
ההחלטהלבצעהתנהגויות,כמודיאטה
או הפסקת עישון ,ובין התוצאה
המתגמלת  -לא מתבצעת למידה.
עמית" :לפי סקינר ,למידה טובה
מתרחשתכאשרישחיבורמיידישל
זמןביןהמעשהלתוצאה.אםנגעתי
באשוחשתימידכאב,סבירלהניחשלא
אגעיותרבאש.אםהייתימקבלקלקול
קיבהבכלפעםשהייתיאוכלמשהו
משמין,היהליהרבהיותרקללעשות
דיאטה".

איפוקמולסיפוק

"במקרה של דיאטה ,אנשים
מעונייניםבתוצאההמתגמלת,שהיא
להיראותולהרגישטוביותר,ולכןהם
מקבלים על עצמם לשים לעצמם
גבולותבאכילה.

"

כדאישסיוםכלשלב
בדיאטהילווהבתגמולים,
כמובילוימהנה)תגמול
פיזי(אומילותעידודמבן
הזוג)תגמולפסיכולוגי(

"

"הבעיההיאשאיןהםחושביםעל
הפרקטיקה.בדיאטה,הדרךלתוצאה
כרוכהבוויתורעלאכילה.ויתורעל
האכילההואויתורעלהסיפוקהמיידי,
איפוקועמידהאיתנהמולהפיתוי.גם
אצלילדיםוגםאצלמבוגריםהצורך
בסיפוקמיידיהואהדומיננטיביותר,

והואהיוצראתהפרצותבדרךלתוצאה.
כשהם רואים עוגת קצפת מפתה
במקרר,הםאומריםלעצמם":עכשיו
איהנהמהסיפוקהמיידי,מה'כאןועכשיו',
ומחראמשיךבדיאטה";"עכשיואלך
לשחקכדורגלואחרכךאמשיךללמוד".

טפיחהעלהשכםורשימת
טיעונים

לדבריעמית,פתרוןאחדלמשךהזמן
הארוך בין ההחלטה לבצע שינוי
לתוצאהשלהתהליךהואלפזרלכל
אורך התהליך תוצאות חיוביות
ותגמולים .לדוגמה ,כדאי שתהליך
דיאטהיהיהמבוססעלמזונותטעימים
ופעילותגופניתנעימה.כמוכן,כדאי
שסיום כל שלב בדיאטה )השלבים
יוגדרומראש(ילווהבתגמולים,כמו
בילוימהנה)תגמולפיזי(אומילותעידוד
מבן הזוג )תגמול פסיכולוגי( .באופן
כללי,גיוסחברקרובאובןמשפחה,
כתומך וכסנגור של תהליך השינוי,
מומלץביותר.

נוסףעלכך,לאורךתהליךהשינוי
ישלהפעילאתהחלקיםהקוגניטיביים,
ההגיוניים ,של המוח ,ובכל רגע של
שבירה להיזכר כמה יתגמל השינוי
לטווחהארוך.
עמית ממליץ להכין רשימה של
טיעוניםהתומכיםבשינוי.אתהרשימה
אפשרלהכניסלכיסולהשתמשבה
ברגעיהמשבר.אםאנומעונייניםלסיים
אתהלימודיםולעשותדוקטורט,אבל
זהדורשמאיתנוחמששנותלימודים,
כדאישנהיהמצוידיםבטיעוניםלרגעים
שבהם לא נבין למה בכלל אנחנו
צריכיםלהמשיך.במצבשלדיאטה,
יכול הפתק להכיל טיעונים כמו:
"כשארזהאהיהיפהיותר"",כשארזה
אוכלללבושבגדיםיפים",וכןהלאה.
כדאילכלולביןהטיעוניםגםטיעונים
אמוציונלייםכמו":אםארזהאהיהבריא
יותר,ואזילדיילאיאלצולהיותיתומים
בגילמוקדם".
"ככלשתכינורשימהארוכהיותר
של טיעונים ,כך תרצו יותר בשינוי,
וסבירלהניחשתצליחובביצועו",מציין
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עמית.

כוחהשלסימולציה

שיטהנוספתשעליהממליץעמית
היאשיטתהסימולציהשלסיטואציות
הפיתוי .במקרה של דיאטה ,אפשר
לדמותישיבהבביתקפהשבמהלכה
אתםמבחיניםבמישהושיושבבשולחן
הסמוךואוכלאתעוגתהחלומותשלכם.
במקרהכזהתוכלולשחקתפקידשל
"המלאך הטוב" המסביר לכם,
המתפתים,מדועאכילתהעוגהתפגום
במראהובבריאותשלכם.אפשרלשחק
גםאת"השטןהמפתה"ולספקלכם,
המתפתים ,את הטיעונים ההפוכים
)"אתהיפהגםכשאתהשמן"",חייםרק
פעםאחת"",אםתישבררקפעםאחת
לאיקרהשוםדבר"(.באופןזהתוכלו
להתמודדעםהטיעוניםשאינםתומכים
בשינוי,הצפיםבכםכלהזמן,ולהילחם
בטיעוניםהשלילייםבעתסיטואציית
הפיתוי.

"

אנשיםהחוששיםלהתחיל
בדיאטה,לדוגמה,לא
מביניםשגםלאלעשות
דיאטהזהבחירה-בחירה
בבגדיםפחותמחמיאים,
בחירהבתחושהלא
נעימהעלחוףהים

"

רווחיםשלהשמנה
לפרויד,אביהפסיכואנליזה,ישהסבר
משלו ופתרון משלו לקושי בשינוי
הרגלים בכלל והרגלי תזונה בפרט,
אומרתמנור":לפיפרויד,כאשראדם
חוזר שוב ושוב על דפוסי התנהגות
מוזריםלסביבה,הואסובלמ'חזרתיות
כפייתית'.דפוסההתנהגותהזהמשרת
צרכיםלאמודעים,כמופחדמכישלון,
אוחששמפניהצלחה.כן,גםהצלחה
עלולהלעוררחרדה,בעיקראםהיא
עלולה לפגוע במישהו קרוב ' -אם
אצליחבלימודים,לדוגמה,הדבריכול
לאיים על אח או הורה או דמות

משמעותיתאחרת.אנימעדיףלהיכשל
כדילאליצורבעיות'".
לדברימנור,כדילהניעלפעולהאדם
שנמנע מפעולה בגלל צרכים לא
מודעים,צריךלאתר,תוךכדיטיפול,
את אותם צרכים ולהביא אותם אל
המודעות .באמצעות הטיפול ינסו
המטפל והמטופל להבין יחד כיצד
החזרתיות הכפייתית משרתת את
אותםצרכים.
רובינשטיין,המטפלגםהואעלפי
הגישההפסיכואנליטית,מחזקומדגים
אתדבריהשלמנור":אםאדםאומר
שהוארוצהלרזות,והואמתנהגבניגוד
להצהרהזו,ועושהדבריםשהואיודע
כייגרמולולהמשיךלהשמין,הייתי
מנסהלחשוףאתהרווחיםהמשניים
שלו מהשמנה .אם זוהי בחורה
שחוששתמאודשגבריםידחואותה
בגללהדימויהעצמיהנמוךשלה,הרבה
יותרקללהלתלותאתדחייתהעלידי
גברים בכך שהיא שמנה .לכאורה,
כשהבעיהממוקדתבשומןהיאקלה
להתמודדותיותרמבעייתהדימויהעצמי
ומהסיבותהאחרותהגורמותלגברים
לאלרצותבה.אותהבחורהמגדלת
שכבתשומןכדילהגןעלעצמהמפני
הדחייה".

גםסטטוסקווזהבחירה
"גםתחושהשלחוסרשליטהבחיים,
הנובעת מדימוי עצמי נמוך ,עלולה
להביאאדםלאלהאמיןביכולתולבצע
שינוי" ,אומרת מנור" .ישנם אנשים
שאינםמאמיניםבכוחםלבצעשינוי,
זהנראהלהםמשימהבלתיאפשרית.
כדאילבדוקאילושינוייםבחייםהצליחו
אותםאנשיםלעשות,ולבדוקאםהם
מעונייניםלהמשיךולשלםאתהמחיר
שבאיביצועהשינוי.אנשיםהחוששים
להתחילבדיאטה,לדוגמה,לאמבינים
שגםלאלעשותדיאטהזהבחירה-
בחירהבבגדיםפחותמחמיאים,בחירה
בתחושהלאנעימהעלחוףהים.ברגע
שעוזריםלאותםאנשיםלהביןשגםאי
ביצועהשינויהואבחירה,זהמחזיר
אותם לתחושה של שליטה
בסיטואציה".
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