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 :וטיבציהמ

 

 כזבותטיפול בא הכלי:

 

 … אכזבה נוצרת כאשר 

 משהו פיזי קרה ולא היה צריך לקרות או לא קרה וכן היה צריך לקרות

 

 :מקורות האכזבה

 א. יעד שהוחמץ

 ב. תקשורת חלקית

 

 הצעדים לטיפול באכזבות / פידבק שלילי 5

 

 הקשב .1

 הקשבה נקייה !!!

 …לא הקשבה המלווה במילות זירוז "נו", בהבעות פנים של חוסר הסכמה וכו'

 

 

 המאוכזב לתקשר במושגים פיזיים / מוחשיים. מנטיאת ה בקש .2

 "אתה מוכן בבקשה להסביר לי למה אתה מתכוון?"     או –לדוגמא 

 "אתה מוכן בבקשה לתת לי דוגמא / להיות יותר ספציפי?"                

 המאכזב רושם את הדברים שנאמרים לו ע"י המאוכזב.

 :סיבות לכתיבה 2

 א. כדי שהמאכזב יוכל להתייחס לכל הנאמר, מבלי להשמיט / לשנות דברים.

 ב. הרישום מותיר רושם של התייחסות רצינית לעניין.

 

 

 המאוכזב "מה את/ה מציע/ה"? ימנטאת ה שאל .3

 , מה אתה מציע?נוללא תוספת מילים כמו:  

 , מה אתה מציע?אז                                         

 , מה אתה מציע?תגיד                                         

 "מה אתה מציע?" –מילים  3אך ורק 

 מה הוא מציע? נטילמה חשוב לשאול את המ

 עשוי להעלות פתרונות יצירתיים וטובים שהמאכזב לא חשב עליהם קודם. נטיהמ א.

 מהמטען הרגשי הכרוך באכזבה ולרתום אותו    נטיב. זוהי דרך טובה ל"הוריד" את המ

 לחיפוש אחר פתרונות.     

 ג. זוהי דרך טובה למנוע התגוננות והתקפת נגד אצל שני הצדדים.

 

 , במטרה להתייחס אליהם מאוחר יותר.נטיהצעותיו של המ בשלב זה המאכזב רושם את כל

להאט את הקצב על מנת שהמאכזב יוכל  נטיבמידה וההצעות נאמרות בקצב מהיר, יש לבקש מהמ

 לרשום את כולן.
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 לעצמך מה אתה עומד לעשות הבהר -מנטור  .4

לכל הצעותיו של המאכזב מבהיר לעצמו, מה הוא מתכוון לעשות ומה הוא לא מתכוון לעשות בנוגע 

 .נטיהמ

 

 וצור בהירות מחודשת במערכת ציפיות האדם תקשר  .5

 בסדר הבא: המנטיבשלב זה המאכזב מתייחס לכל הצעותיו של 

 א. מה הוא כן מתכוון לעשות

 ב. מה הוא לא מתכוון לעשות

ולחזור אליו בתשובה, עליו נטי במידה והמאכזב ירצה לבדוק את אחת ההצעות שהעלה בפניו המ

 תייחס אל הצעה זו מיד לאחר שהוא מציין את ההצעות שהוא כן מתכוון ליישם.לה

 השעות הקרובות". 48/  24  -אני רוצה לבדוק מס' דברים. אני אחזור אליך ב …. לדוגמא: "ביחס ל 

 

 


