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אני אציג מודל שקשור לספר שפורסם על ידי•

אין קשר בין הנושא הזה לבין כל חברת תרופות  •

.או חברה מסחרית אחרת
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:  רגשות פועלים כמעודדות פעולה•

מכוונים את הקשב–

מכינים את האדם לתגובה גופנית מהירה ומידית–

מכוונות התנהגויות מכוונות מטרה–

רגשות משחקים תפקיד מרכזי בתהליכים פסיכולוגיים הקשורים  •

:להתמכרות

חיזוקים חיוביים ושליליים–

מוטיבציה התנהגותית–

וויסות של קוגניציה ומצב רוח–
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הפעלה של 

ציפיות  

חיוביות  

מהאלכוהול

התעוררות  

של רגש  

אי , שלילי

נוחות

חיפוש 

ושימוש 

–בחומר 
הרגעה  

לטווח קצר

תירוצים

מחשבות יעני  

...לא בשביל

גירוי המזכיר 

את מצב  

הסיכון

כמיהה

דחף

מחשבות  

,  מקלות

מחשבות מתן 

רשות
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גירוי

או גירוי שמזכיר סיגריה  

או תחושות הקשורות  

לגמילה

התנהגות

אשמה/רגש התנהגות

–חרדה / רגש

אי נוחות
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גירוי

או גירוי שמזכיר סיגריה  

או תחושות הקשורות  

לגמילה

חסימת  

התנהגות

אשמה/רגש
התנהגות

–חרדה / רגש

אי נוחות



....המשמעות שאנו נותנים לעובדה שמרגישים•

"זה בלתי נסבל"למשל מחשבה אוטומטית ש•

אבל הקוגניציה מול•

הרגש זה פשוט  

לא כוחות
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!!!!!וואלה
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אתגר הוויסות העצמי•

(coping skills)כיוון שבני אדם מתנהלים בעזרת על ידי מיומנויות התמודדות –

הישרדותם  –במקום על ידי אינסטינקטים , ויכולות שנלמדות מהסביבה המעצבת

. תלויה ביכולת הוויסות העצמי, והסתגלותם לכל אורך חייהם

וויסות רגשות הוא אחד המרכיבים העיקריים של הוויסות העצמי–

"טיפול תרופתי עצמי"אני מאמין שהתמכרות מתבססת על תהליך של "–

תהליך זה מהווה חלק תהליכי הוויסות העצמי והוויסות הרגשי–

מול דרישות הסתגלותיות ושל ניהול"פתרון"השימוש בחומרים משמש כ–

רגשי עצמי
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:למודל שני מרכיבים•

מצבים רגשיים שליליים מהווים פגיעות המובילה להתמכרות–

אלא שנובע מצורך הרגשי ספציפי, בחירת החומר איננה אקראית–

השימוש בו הופך, כאשר דם ספציפי גורם להפחתה של רגש שלילי ספציפי

למחזק
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PFC-בשביל זה קנינו את ה
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Stop 

system
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SUDלפני פתוח SUDאחרי פתוח 

PFC

רגש שלילי (high)רגש חיובי רגש שלילי

Craving

(high)רגש חיובי 

Craving

Drugs
DrugsPFC

Stop of stop 

system



אולי אם נלמד לווסת את הרגשות 

לא נזדקק כל כך לוויסות  , בעצמנו

המולקולארי
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הוא התהליך שעל פיו אנשים משפיעים על וויסות רגשי •

מתי הרגשות יופיעו וכיצד  , טיב הרגשות שהם מרגישים

הם יחוו ויבטאו את רגשותיהם

תהליכי וויסות רגשי יכולים להיות אוטומטיים או  •

הם יכולים להשפיע על , מודעים או לא מודעים, נשלטים

נקודה אחת או יותר מתהליך יצירת הרגשות
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קשב•

עכבה•

תפקידים אקזקוטיביים•

שליטה רגשית •

שליטת דחפים•

קבלת החלטות•
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self regulation children.wmv


טפסים לעבודה/אפשרויות של וויסות רגשות.docx


ל כי אם  "חשוב להבדיל בין שני המושגים הנ

לא בהכרח אומר שניתן  , לרגשות יש תפקיד

"וויסות רגשי"להשפיע על התהליך באמצעות 
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מאמר הסוקר הקשר בין אי וויסות רגשי לבין התחלה ותחזוקה של  •

התמכרויות

סוקר את העדויות המחקריות הקושרות בין התמכרות לבין שלושה  •

משתנים

רגש שלילי•

רגש חיובי•

(וויסות רגשי)רגש נכפה •
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• The resulting evidence clearly supports a role for NA in 

the development and  maintenance of SUDs. 

• Arguably, the strongest evidence comes from studies of 

addicted individuals, where the avoidance of withdrawal-

induced negative affective states has been proposed to be 

an important motivating factor for continuing use.

• Similarly, although the relationship between SUD risk, 

affective dysregulation, and adolescent drug and alcohol 

use has at times been questioned (e.g. Shoal, Gudonis, 

Giancola, & Tarter, 2008), there is nonetheless sufficient 

evidence to suggest that negative affect may be one 

pathway by which vulnerable individuals develop 

substance use problems
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• PA may relate to SUDs in both high and low forms. For 

example, individuals prone to experiencing high levels of PA 

may be more likely to engage in risky behaviours, including 

drug use. 

• Individuals that experience higher levels of positive affect in 

response to drug or alcohol administration may also be more 

likely to seek out these substances for hedonic reasons. 
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• In contrast, low levels of positive affect in response to non-

drug-related, natural rewards (anhedonia) may prompt 

substance use as a means of compensating for these deficits. 

• Despite the proposed independence of PA and NA,  

dysregulation of positive and negative affect could theoretically 

occur in the same person at the same time
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• While chronic exposure to substances is considered 

the primary aetiological mechanism underpinning 

anhedonia (Koob & Le Moal, 1997), it is plausible that 

this phenomenon could be present premorbidly.

• Instead of frequent exposure to the effects of 

substances inducing anhedonia, individuals who show 

a lower premorbid activation of reward circuitry (and 

decreased responsiveness to natural reinforcers) might 

seek out high-risk hedonic experiences such as 

substance use. 
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• Temperamental effortful control is defined as the 

ability to suppress a dominant response in order to 

perform a subdominant response; that is, the degree of 

control the individual has over impulses and emotions, 

including the ability to focus and shift attention 

(Rothbart, Ellis, Rueda, & Posner, 2003). 

www.hebetim.co.il 25



• There are a number of ways in which EC could 

influence SUD. For example, having low levels of EC 

may leave individuals less able to effectively distract 

themselves from unpleasant feelings or overcome 

strong affective impulses, thereby being at increased 

risk of utilizing maladaptive responses to distress, such 

as recurrent drug-taking. 

• Low EC may also interact with NA or PA to predispose 

an individual to SUD, or impair their ability to control 

ongoing use.
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• Conclusion

• We identified group regional activations related to a naturally 

occurring, emotionally chaotic, motivational state that may have 

value for survival and reproduction, namely to win back a mate. 

• We do not know whether the activation in the VTA, nucleus 

accumbens, and an extended forebrain gain/loss system in this 

group of individuals was adaptive or maladaptive for them, but 

it indicates the motivational relevance of the rejecter. 
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• Conclusion

• Also the involvement of the dopamine-rich mesolimbic 

regions suggest behavior associated with romantic 

rejection has a basis in mammalian, (not only human) 

drives. 

• Thus this brain imaging study of individuals who were 

still “in love” with their rejecter supplies further 

evidence that the passion of “romantic love” is a goal-

oriented motivation state rather than a specific emotion 

(Aron and Aron 1991; Aron et al. 2005).

www.hebetim.co.il 30



• Conclusion

• Moreover, the fMRI results of the study 

show that looking at a romantic rejecter 

and cocaine craving have several neural 

correlates in common. 

• The findings are consistent with the 

hypothesis that romantic rejection is a 

specific form of addiction (Fisher 2004).
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בוא , טוב מספיק דיבורים

!נעשה עם זה משהו
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קיים הבדל משמעותי בין אנשים הסובלים מהתמכרות לבין קבוצת •

(DERSסולם )ביקורת בחמישה היבטים של וויסות רגשי 

אי קבלת התגובה הרגשית–

קשיים בביצוע מטלות מכוונות מטרה–

קשיים בשליטה בדחפים–

גישה מוגבלת לאסטרטגיות וויסות רגשי–

(P<0.01)העדר בהירות רגשית –

המשתנה היחיד שבו לא היה הבדל היה העדר מודעות הרגשית•
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• Lingdan W, Winkler MH,  Andreatta M and Pauli P: Prospective Emotion Regulation in Smokers 

as Reflected in Self-reports, Facial Electromyographic and Electroencephalogram Activity. 

Advances in Brain Inspired Cognitive Systems pp 225-234

• Nicotine addiction is the most prevalent type of drug addiction that has been described as a cycle 

of spiraling dysregulation of the brain reward systems. It was assumed that addicts may perform 

less well than healthy nonsmokers in cognitive emotion regulation tasks. 

• The current study applied the appraisal frame paradigm to investigate how smokers differ from 

nonsmokers on cognitive emotion regulation. 

• Sixty participants (22 nonsmokers, 19 nondeprived smokers and 19 12-h deprived smokers) 

completed emotion regulation tasks while emotional responses were concurrently recorded as 

reflected by self-ratings and psychophysiological measures. 

• The results indicated that nondeprived smokers and deprived smokers 

performed as well as nonsmokers on the emotion regulation task. The 

lack of group differences in multiple emotional responses (i.e., self-reports, 

facial EMG activity and brain EEG
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• The Effectiveness of Emotion Regulation Training and Cognitive Therapy 

on the Emotional and Addictional Problems of Substance Abusers  

Alireza Azizi, Ahmad Borjali, Mahmoud Golzari, Iran J Psychiatry 2010; 

5:2:60-65

• Results: Scheffe test showed that both emotion regulation training and 

cognitive therapy were more effective than naltrexone increasing distress 

tolerance, emotion regulation enhancement, and decreasing the amount of

drug abuse, health improvement, social functioning, somatic symptoms, 

anxiety, social dysfunction and depression enhancement(P<0.05). In 

addition, emotion regulation training was more effective than cognitive

therapy, increasing distress tolerance and emotional regulation 

enhancement (p<0.05).

Conclusion: It seems that DBT skill training increase the effectiveness of 

pharmacotherapy and is more effective than cognitive therapy
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• Axelrod SR , Perepletchikova F, Holtzman K , and Sinha R: Emotion 

Regulation and Substance Use Frequency in Women with SUD and BPD 

Receiving DBT Am J Drug Alcohol Abuse. 2011 January ; 37(1): 37–42.

שיפור במצב רוח וירידה בתדירות , שיפור בוויסות הרגשי: תוצאות•

ניתוח סטטיסטי הראה שהמשתנה שהשפיע על  . השימוש בחומרים

הפחתת השימוש בחומרים היה הוויסות הרגשי ולא השיפור במצב  

הרוח

הם ממליצים לכלול הערכה של יכולת וויסות רגשי בכל מחקר •

עתידי בנושא של התמכרויות או הפרעת אישיות גבולית וגם לחקור  

הקנייה של מיומנויות וויסות רגשי כמשתנה חשוב בעבודה הקלינית
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• Drug and Alcohol Dependence 163 (2016) S1–S2 Editorial: Emotion regulation and drug abuse: Implications 

for prevention and treatment

• In May, 2014, a symposium entitled “Emotion Self-Regulation and Drug Abuse Vulnerability: Connecting 

Biology and Prevention Science” was presented at the annual meeting of the Society for Prevention Research 

in Washington,

הדיונים הערים שהתקיימו במהלך הכנס הבהירו שלמרות הידע הרב בקשר בין וויסות  •

טרם הושם דגש על דרכי טיפול הקשורים לנושא, רגשי לבין התמכרויות

חקר ההשפעה הנפרדת והמשולבת של אימפולסיביות ושל וויסות רגשי, קובץ מאמרים זה•

הוכח שכל אחד מהמשתנים משפיע באופן עצמאי ושהם מחזקים אחד את השני תחילת  •

.השימוש בחומרים ובהגברת השימוש בהם

המחקרים המוצגים מאירים נתיבים חדשים להתערבות כדי לווסת התנהגויות מסוכנות•

כך פותחים אפיקים חדשים לטיפול ומניעה של שימוש בחומרים•
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Neutral Cue
(get in your car)

Negative Cue
(get yelled at by your 

boss)

Positive Cue
(have a good meal or 

sex)

Negative Affect 
(stressed out)

Positive Affect 
(happy or relaxed)

AVOIDANCE 
OF CUES

SUBSTITUTE 
BEHAVIORS

CRAVING
re

in

Zinser 1992, Piasecki 1997, Carter 1999, Lazev 1999, Cox 2001, Robinson 2003, Bevins 2004, Baker 2004, 

Cook 2004, Olausson 2004, Shiffman 2004, Carter 2008, Perkins 2010

Reinforcement of 
Associative Memory/Habit 

(smoking makes you feel 
better)

SMOKE

Maintain or Increase 
Positive Affect/Decrease 

Negative Affect

CBT
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• First, by RECOGNIZING that the wanting or craving is coming, and then RELAXING into 
it. 

• Since you have no control over it coming, ACKNOWLEDGE or ACCEPT this wave as it is; 
don’t ignore it, distract yourself, or try to do something about it. This is your experience. 
Find a way that works
for you, such as a word or phrase, or a simple nod of the head (1consent, here we go, this 
is it, etc.). 

• To catch the wave of wanting, you have to study it carefully, INVESTIGATING it as it 
builds. Do this by asking, “What does my body feel like right now?" Don't go looking. 
See what arises most prominently. Let it come to you. 

• Finally, NOTE the experience as you follow it. Keep it simple by using short phrases or 
single words. For example: thinking, restlessness in stomach, rising sensation, burning, 
etc. Follow it until it completely subsides.

• If you get distracted, return to the investigation by repeating the question, what does 
my body feel like right now? See if you can ride it until it is completely gone. Ride it to 
shore 40
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עצירת  -2
האוטומט

היכרות עם  -1
רגשות

פעולה-4
הבנת  -3

הרגשות

סדנה



קשורים קשיים בוויסות גשי 

בשימוש בסמים

לטפל בבעיה על ידי שיפור הוויסות  אוליוניתן 

הרגשי
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ושיהיה לכם המשך יום מווסת
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עצירת  -2
האוטומט

היכרות עם  -1
רגשות

פעולה-4
הבנת  -3

הרגשות

סדנה
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../../movies/star trek/Star Trek   release of emotions2.flv


ה

החלטה כללית

לעבוד על הוויסות

1אירוע /גירוי

הפעלת תגובה 

"עמוקה"

רגשפירוש/מחשבה

התנהגות
תגובות  

פיזיולוגיות

תגובות

משניות

2אירוע 

שיום רגשות
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בודקים מה אפשר  

לעשות עם המצב  

הלא נעים
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validation.wmv




קבלה  , מגדירים חמלה כשילוב של הבנהCBT-פסיכולוגיים מגישת ה

וסליחה

מסורת בודהיסטית והומניסטית מגדירה חמלה כמורכבת משלושה מרכיבים

:Kindness–" אדיבות/חביביות"

כשלונות, מול אכזבות, הבנת הקשיים שלנו ושל האחר ברוך אדיבות, הבנה מתוך חסד

אי הצלחות

-אנושיות משותפת

מבודד ומבייש, כוללת את החוויות של האדם כחלק מהמצב האנושי ולא כאישי

:מודעות/קשיבות

כרוכה מודעות וקבלת מחשבות כואבות ורגשות במקום לנסות לכפות אותם או להכחיש  

.אותם

file:///D:/Dropboxs/Dropbox/backupdisk/small verbatim/laptop/My Documents/MY PUBLICATIONS AND COURSES/קורס טיפול התנהגותי קוגניטיבי/השתלמויות פרטיות נוספות/השתלמויות ויסות רגשות/סדנת היבטים חדשה 2018/סרטונים/mindful self compasion.mp4


מחשבות

מפורטות

סכמה

בסיסית

אירוע



הילד העזוב•

המבוגר האחראי•

ההורה המעניש•

הילדה המותקפת•

המתפרע•

המסתגר ומתנתק•

המפחד מכל דבר•

חסר מעצורים ופחדים, המעיז•
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