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?אז מה זה מיינדפולנס
Focusing attention in a particular
way: on purpose, in the present
moment, and non-judgmentally
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מיינדפולנס וניבויים מדעיים

↑ מערכות קשביות

• Focusing attention
in a particular way

↑ רגשות חיוביים

•Non-judgmentally

↑תפקודים ניהוליים

↑ נוכחות בהווה ובגוף
↓ פעילות רשת דיפולט

•On purpose
•In the present
moment
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מינדפולנס משנה מבנית אזורי מוח האחראים
לתפקודים ניהוליים
 11שעות מצטברות של תרגול מיינדפולנס ( 20דקות ביום במשך כחמישה
שבועות) עיבו את הסיבים המוחיים באזור קדם מצחי שמעורב בוויסות עצמי.

Tang Y et al. PNAS 2010

מיינדפולנס וניבויים מדעיים

↑ מערכות קשביות

• Focusing attention
in a particular way

↑ רגשות חיוביים

•Non-judgmentally

↑תפקודים ניהוליים

↑ נוכחות בהווה ובגוף
↓ פעילות רשת דיפולט

•On purpose
•In the present
moment

מחשבות נודדות ()mind wandering
•

•
•

מחשבות נודדות היא החוויה של מחשבות שאינן נשארות
מרוכזות בנושא אחד למשך זמן ממושך .זאת בניגוד למצב
שקורה כאשר האדם מרוכז במטלה דורשת קשב.
בממוצע ,אנשים מבלים כמחצית מהזמן בחלימה בהקיץ
(.)Killingsworth & Gilbert, 2010
מחקרי מעבדה הראו כי עלייה ברמת נדידת המחשבות
מקושרת עם:
– ביצועים לקויים במטלות קשביות בתנאי
מעבדה (Smallwood et al., 2004; McVay et
))al.,2009
– ירידה במדדי אושר ( & Fell, 2012; Killingsworth
.)Gilbert, 2010
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תודעה נודדת היא תודעה לא מאושרת
• מחקר שהכה גלים ב2010-
הראה כי אנשים מדווחים על
ירידה מובהקת ברמת האושר
בזמן נדידת מחשבות ,ביחס
לתודעה הנמצאת בזמן
ההווה.

)(Killingsworth & Gilbert, Science, 2010
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רשת ברירת המחדל (הדיפולט)
• קיימת רשת
דיפולט
( Raichle et
)al., 2001
• יש יחסי נדנדה
בין רשת
הדיפולט לרשת
קשבית סנסו-
מוטורית ( Fox
)et al., 2005

סרטון הדמיה
ממעבדת רפי מלאך,
מכון ויצמן)

מה עושה רשת הדיפולט?
• זכרון אוטוביוגרפי ותכנון לעתיד ()negativity bias
• חלימה בהקיץ

המחיר של פעילות יתר ברשת הדיפולט
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תרגול מיינדפולנס מפחית פעילות רשת הדיפולט

• פעילות רשת הדיפולט יורדת בזמן תרגול
מיינדפולנס ובחיי היומיום
• עליה בפעילות הרשת הסנסו-מוטורית וקשבית
(עליה בנוכחות גופנית  -אמפתיה גופנית עולה)
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ממצאים ממחקרי הדמיית תהודה מגנטית ()MRI

בתמונה :אדם שוכב ב MRI-במכון ויצמן
(צילום אישי)

מודטים מנוסים מראים ירידה בפעילות רשת
הדיפולט בזמן מטלה קשבית ומנוחה
מנוחה

מטלה ראייתית קשבית

7 min

7.5 min

ראיון קצר ~ 3
min
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מודטים מנוסים מראים ירידה בפעילות רשת
הדיפולט בזמן מטלה קשבית

DMN: Prc – precuneus; IPL – inferior
parietal lobule;
Berkovich-Ohana et al., NeuroImage, 2016
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מודטים מנוסים מראים קורלציה שלילית בין וותק
ומבנה ברשת הדיפולט

r = .605
=p
.017

r = .552
=p
.033

Berkovich-Ohana, Malach et al., Under Review
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מיינדפולנס ,האינסולה
ואמפתיה רגשית

• מחקר מראה כי תרגול
מיינדפולנס:
• מעלה אמפתיה בקרב
סטודנטים מתרגלים
()Barbosa et al., 2013
• מגדיל נפח האינסולה ( Holzel
 ,)et al., 2011המקושרת
לאמפתיה ולחישה גופנית.
 -1אינסולה - 3 ,אזור תחושתי - 4 ,אזור שמיעתי
כחול – מתרגלים ,אדום – ביקורת
מתוך:
Lazar et al., Neuroreport, 2005
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מיינדפולנס וניבויים מדעיים

↑ מערכות קשביות

• Focusing attention
in a particular way

↑ רגשות חיוביים

•Non-judgmentally

↑תפקודים ניהוליים

↑ נוכחות בהווה ובגוף
↓ פעילות רשת דיפולט

•On purpose
•In the present
moment

עליית המיינדפולנס בחינוך
• גישה מבטיחה לראייה
מחודשת של המעשה
החינוכי
• עולה בקנה אחד עם
היכולות הטעונות טיפוח
בחינוך העכשווי (יכולת
וויסות קשב טובה; יכולת
רגשית-חברתית גבוהה)
• הופעת התערבויות
מבוססות מיינדפולנס בכל
רמות החינוך :מורים,
תלמידים והורים.
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רשימה (חלקית) של יוזמות מיינדפולנס בחינוך הגבוה בארה"ב
מקום

שם התוכנית/מכון המחקר

שנת הקמה

מישיגן

תואר ראשון במוזיקת ג'אז וקונטמפלציה

2016

אוניברסיטת בראון

תואר ראשון בלימודים קונטמפלטיביים

BA( 2006
מ )2014

אוניברסיטת סיימון
פרייזר

תואר שני הוראה ולמידה בגישות
קונטמפלטיביות

2014

קולומביה

תואר שני בפסיכולוגיה במכון לגוף ,נפש
ורוחניות
המרכז לחקר חמלה ואלטרואיזם בחינוך

2014
2008

UCLA

המכון לחקר מודעות קשובה

2004

סטנפורד

הכשרות מיינדפולנס בהשכלה הגבוהה בארץ
•
•

•
•
•
•
•

רבים מהמוסדות האקדמיים מציעים קורסים למיינדפולנס:
מכללות להכשרת מורים:
– אורנים – היח' ללימודי חוץ "מיינדפולנס ככלי עבודה טיפולי"
– בית ברל – הפקולטה לחינוך
– סמינר הקיבוצים – מרחב התבוננות
– מכון מופ"ת – קורס שנתי
אונ' תל אביב – קורסים בביה"ס לחינוך ,מיינדפולנס וחמלה עצמית
המרכז הבינתחומי בהרצליה – קורסים בביה"ס לפסיכולוגיה ,מכון מודע
למיינדפולנס מדע וחברה
אונ' בר אילן – ביה"ס לעבודה סוציאלית ,התוכנית לתרפיה מבוססת
מיינדפולנס
אונ' בן גוריון – המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ
אונ' חיפה – קורסים בהכשרות מורים /תואר שני בחקר החינוך האלטרנטיבי
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דוגמא מהכשרת מורים  2016אונ' חיפה

התערבויות מבוססות מיינדפולנס בולטות בביה"ס בעולם ובארץ
שם תוכנית וזמן
פעילות

(עמותת )Hawn
פעילה כ  10שנים

mindfulness in
schools project
פעילה כ  8שנים

היקף

מטרות

תפוצה

 15מפגשים
מודולות מותאמות
גיל

חוסן נפשי
()resilience
אופטימיות ,מסוגלות
עצמית ,אמפתיה

 1000בתי ספר בצפ'
אמריקה .כ 400,000
תלמידים.

אופטימיות ,הפחתת
 10מפגשים
מתחים ,יחסים
 3מודולות:
למורים ,לגילאי  7-בינאישיים ,ריכוז טוב
 ,11ולגילאי  11-18יותר בלימודים

 10מפגשים ,מודול
לב רחב Call to
 care -(Mind & Lifeמורים ותלמידים
)Institute

הגברת אכפתיות
ואמפתיה

כ  20מדינות באירופה,
אוסטרליה ועוד.

בתי ספר רבים בעולם,
בודדים בישראל במגזר
יהודי וערבי

שפת הקשב
כ 15 -שנים

מפגשים שנתיים
לגילאי יסודי

מיומנויות קשב ,ויסות בתי ספר בודדים בישראל
עצמי ,אמפתיה

השתלמות פיסגה
של מכון מודע

 10מפגשים ,מודול
מורים ותלמידים

הגברת יכולות ויסות ,בתי ספר בודדים בישראל
מתן הסברים מדעיים בכל שנה

מינדפולנס-מחקרי השפעת התערבויות מבוססות
על מורים
• Decrease in teachers' stress (Anderson, Levinson, Barker, &
Kiewra, 1999; Beshai, McAlpine, Weare, & Kuyken, 2016; Gold et
al., 2010; Roeser et al., 2013; Taylor et al., 2016)
• Decrease in interpersonal problems (Gouda, Luong, Schmidt, &
Bauer, 2016)
• Decrease in psychological distress including somatization,
interpersonal sensitivity and hostility (Franco, Mañas, Cangas,
Moreno, & Gallego, 2010)
• Reduced anxiety and depression (Anderson et al., 1999; Franco et
al., 2010; Gold et al., 2010; Kemeny et al., 2012; Roeser et al.,
2013)
• Decrease in burnout (Anderson et al., 1999; Flook et al., 2013;
Jennings, Frank, Snowberg, Coccia, & Greenberg, 2013; Roeser et
al., 2013)
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מינדפולנס-מחקרי השפעת התערבויות מבוססות
על מורים
• Increase in teachers' mindfulness (Beshai et al., 2016; Frank et al.,
2015; Gold et al., 2010; Gouda, et al., 2016; Roeser et al., 2013)
• Increase in teachers’ efficacy (Jennings et al., 2013; Taylor et al.,
2016), calmness (Frank et al., 2015)
• Enhanced emotion regulation (Gouda et al., 2016; Kemeny et al.,
2012)
• Enhanced well being (Beshai et al., 2016; Jennings et al., 2013)
• Increase in self-compassion (Beshai et al., 2016; Flook et al., 2013;
Frank et al., 2015; Roeser et al., 2013) and compassion for others
(Kemeny et al., 2012)
• Enhanced classroom organization (Flook et al., 2013).
• Greater satisfaction at work and home, better quality of sleep, and
decreased insomnia symptoms and daytime sleepiness (Crain,
Schonert-Reichl, & Roeser, 2017).
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מחקר מינדפולנס ותיפקודים ניהוליים בילדים
ומתבגרים
• עליה בקשב סלקטיבי במתבגרים ,בהשוואה לקבוצות
ביקורת ( .)Johnson et al.,2011; Napoli et al., 2005
• עליה בזכרון העבודה של ילדים בגילאי יסודי עם הפרעות
קשב וריכוז (.)Flook et al., 2010
• פחות הפרעות התנהגות הנובעות מיכולת נמוכה של דיכוי
דחפים ( Van de Weijer-Bergsma et al., 2012; Van
)der Oord et al., 2012; Zylowska et al., 2008

מחקר מינדפולנס וויסות רגשי בילדים ומתבגרים
• בילדים ומתבגרים הפחתה בסטרס רגשי ועליה בבריאות
הרגשית (Biegel et al., 2009 ; Kuyken et al., 2013
) .Semple et al., 2010
• במתבגרים:
– יותר ערך עצמי ופחות רגשות מטרידים (Tan & Martin,
)2012
– פחות קונפליקטים ,חרדה ומתח ) (Sibinga et al., 2013
– פחות נטיות אובדניות או מחשבות הרס עצמי (Britton et al.,
)2014

סיכום
• מחקר פסיכולוגי ומוחי מראה כי תרגול מיינדפולנס
משפר תפקודים קשביים ,ויסות רגשי ,תפקודים
ניהוליים ונוכחות גופנית בהווה (עליה באמפתיה,
ירידה במחשבות טורדניות).
• ישנה עליה מהירה בתוכניות מבוססות מיינדפולנס
בהשכלה גבוהה ובבתי ספר בעולם (פחות בארץ).
• מחקר מראה אפקטיביות רבה של ההתערבויות
בתחום החינוך.
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