ד"ר גבריאל בוקובזה
אוניברסיטת ת"א ,האוניברסיטה העברית
והמרכז האקדמי פרס

 --תודה רבה --- לחברי הוועדה :פרופ' רמי בנבנישתי – יו"ר ,פרופ' יואל אליצור,
פרופ' גארי דיימונד ,פרופ' דיוויד וייסבורד ,פרופ' משה
ישראלאשוילי פרופ' ציפורה שכטמן ,ולמר ֵּכז הוועדה :עודד
בושריאן.
 לחברי היזמה למחקר יישומי בחינוך בראשות ד"ר אביטל דרמון.

תודה רבה לעוזרות המחקר

דניה דעואל

כנרת משגב

וכעת לעבודה...

מה התבקשנו לחקור?
 .1 את הידע המדעי הקיים על הפרעות התנהגות ( Disruptive Behavior
 )Disordersאצל תלמידים במערכת החינוך.
 .2 את הידע המדעי הקיים על תכניות יעילות ומועילות למניעת בעיות של
הפרעות התנהגות בקרב תלמידים במערכת החינוך ולטיפול בהן.

אילו חומרים סקרנו?

עברנו על מאות מאמרים ,דוחות ,ספרים ואתרים.
הסקירה הראשונה מתבססת על  174מקורות – רובם
מאמרים מהשנים האחרונות ,מתוכם כ  30מאמרי מטה-
אנליזה ו  .reviewהסקירה השנייה מתבססת על 110
מקורות מהשנים האחרונות ,מתוכם כ  25מאמרי סקירה
ומטה-אנליזה.

מה גילינו?
 )1גורמים ומנגנונים הקשורים להפרעות התנהגות.
 )2טיפולים מועילים ויעילים בילדים ונוער עם הפרעות התנהגות.

סקירה  :1התנהגות מפריעה אצל תלמידים
במערכת החינוך
מה חשוב לדעת?
 – 1מהי התנהגות מפריעה?
 – 2משתנים הקשורים להתפרצותה.
 – 3מנגנונים שיכולים להסביר את התופעה.

 )1מהי התנהגות מפריעה

 הגדרה כללית .הפרעות התנהגות (ה"ה) כוללות מקרים חוזרים ונשנים
של חוסר ציות ,התרסה ,מרדנות ,עימות ישיר עם דמויות סמכות ,וכחנות,
ערעור על חוקים ,הנחיות ,נורמות וערכים מקובלים; לאלה נוספים
מעורבות בהתנהגויות מסוכנות ,תוקפנות ופגיעה ישירה באחרים.
 שכיחות .ה"ה חמורות ונמשכות הן הסיבה הנפוצה ביותר לפנייה לטיפול
פסיכולוגי ופסיכיאטרי במהלך הילדות.
 פרוגנוזה .מחקרי אורך מראים כי לאחר שפרצה ה"ה ,שיעור גבוה של
התנהגויות בעייתיות מתמיד על פני שנות הילדות.

 פגיעה שלילית .ה"ה משפיעות לרעה על חלקים רבים בחיי הילד כגון
השתתפות בלימודים ,חיים חברתיים ,יחסים עם ההורים ,תפיסה עצמית,
וכן על המיטביּות הנפשית של הילד וסביבתו בהווה ובעתיד עד כדי שימוש
בחומרים ממכרים ,אלימות קשה והתנהגות עבריינית.
 מסגרת חינוכית .בקרב תלמידים בגנים ובבתי הספר ,ה"ה קשורות לאי-
הגעה סדירה למסגרת ,לבעיות משמעת ,לנקיטה באלימות ,להתעללות
וניצול של אחרים ולנשירה מבית הספר.

Oppositional Defiant Disorder
כדי לאבחן  ODDיש צורך בקיומם של ארבעה
או יותר מהתסמינים הבאים:
 .1התפרצויות זעם ,איבוד סבלנות ושליטה
עצמית.
 .2ווכחנות עם מבוגרים לעתים תכופות.
 .3סירוב או התנגדות למילוי דרישות וחוקים
שנקבעו ע"י מבוגרים.
 .4מטריד ומרגיז אנשים אחרים (בעיקר
מבוגרים) באופן מכוון.
 .5הסרת אחריות אישית :נוטה להאשים
אחרים בטעויות שביצע בעצמו.
 .6סף גירוי ותסכול נמוכים :רגישות מוגברת
ונטייה להיפגע בקלות מאחרים.
 .7כעוס ,רגזני ומלא התנגדות.
 .8נטירת טינה ,זדוניות ונטייה לנקמנות.

Conduct Disorder
 במשך  12חודש או יותר קיימת באופן חוזר ונשנה הפרה של חוקים
המתאימים לגיל או זכויות של אחרים .וכן –  3או יותר מהבאים
כשלפחות אחד מהם ב  6חודשים האחרונים:
 .1תוקפנות כלפי בני אדם או בעלי חיים.
 .2איומים או התקפה פיזית.
 .3מתחיל קטטה לעיתים קרובות.
 .4שימוש בכלי נשק שיכול לגרום לפציעה חמורה.
 .5אכזריות פיזית לאנשים או חיות.
 .6גניבה עם עימות.
 .7הרס רכוש (הצתה ,נזק).
 .8מין כפוי על אדם אחר.
 .9הפרה בוטה של חוק ,למשל:
א) החל מגיל  ,12נשאר בחוץ בלילה בניגוד להוראת
ההורים ב) בריחה מהבית.

אפידמיולוגיה
 ההערכה של אחוז הילדים המדויק הסובל מה"ה שנויה במחלוקת.
 הנתון נע כנראה בין  5ל  15אחוז.
 בישראל ,בסקר הלמ"ס  ,2012דווח על  649ילדים המאובחנים עם בעיות
התנהגות בחינוך הקדם יסודי 9,081 ,ילדים מאובחנים בחינוך היסודי ,ו
 3,276ילדים מאובחנים בחינוך העל יסודי.
 בישראל ישנו גם מעקב רציף אחרי התנהגות אלימה שפעמים רבות קשורה
לה"ה .המעקב הראה שכיחות גבוהה ועקבית של אלימות מילולית,
רגשית ,ופיזית בבתי הספר.
 כך למשל ,אחד מכל שני ילדים בחינוך היסודי ,אחד מכל שלושה
בחטה"ב ,ואחד מכל חמישה בתיכון ,דיווח שספג בעיטה או אגרוף בחודש
בו נערך המחקר (בנבנישתי.)2002 ,

נתיבי התפתחות שונים להפרעה
 מופיט הפרידה בין מסלול התפתחות חריף יותר של ההפרעה המאפיין
התפרצות בגיל צעיר ובין מסלול נפרד ומתון יותר המאפיין התפרצות בגיל
מאוחר יותר (.)Moffitt, 1993
 ילדים שאצלם ההתפרצות חלה בשלב מוקדם בחיים סובלים מפרוגנוזה
חמורה יותר .הטיפול בהם סבוך יותר ומאופיין בשיעור הצלחה נמוך יותר.
 בהמשך הבחין המחקר בין שלושה נתיבי התפתחות ,התלויים בשילוב של
מועד התפרצות ההפרעה ושל מאפייניה (.)Frick, 2012
 החלוקה הבסיסית היא בין התפרצות בילדות שניתן לחלקה לשני סוגים,
ובין התפרצות בנעורים.

שלושה נתיבים לה"ה

א) התפרצות
בילדות :1
קשיים
בויסות עצמי

ב) התפרצות
בילדות :2
קהות לב
וחוסר רגש

ג) התפרצות
בנעורים

א) התפרצות בילדות  :1קהות לב וחוסר רגש
 מאפיינים :העדר תחושת אשמה ,חוסר דאגה לגבי רגשות של אחרים,
אכפתיות נמוכה לגבי השתתפות בפעילויות חשובות ,רגש שטוח או חסר
(למשל לא מבטא או חושף רגשות כלפי אחרים בדרך שאינה שטחית או
מלאכותית או שמבטא אותן רק למען השגת אינטרס אישי).
 דפוס התנהגותי תוקפני ,חמור ויציב.
 תגובתיות נמוכה לענישה ,הנמכה בפחד ובחרדה והגבהה בחיפוש אחר
ריגושים ,התפתחות מוסרית לקויה שפוגעת בצמיחה תקינה של מצפון.

ב) התפרצות בילדות  :2קשיים בויסות
 מאפיינים :קשיים בויסות רגשי והתנהגותי ללא בעיות באמפתיה ואשמה.
 אימפולסיביות ,קשיים באינטליגנציה מילולית ,קושי להבין מצבים חברתיים.
 רמות תוקפנות נמוכות יותר ומתמקדות בתוקפנות תגובתית – שבאה כמענה
להתגרות אמתית או מדומיינת.
 קשיים ביכולות המשגה והמללה לצד פרשנות שגויה של מצבים חברתיים
עלולים להוביל לבעיות בשליטה בהתנהגות.
 קשיים בעיבוד מידע חברתי לצד תגובתיות
גבוהה להתגרות עלולים להוביל לתוצאות בעייתיות
במישור החברתי .למשל תגובה אימפולסיבית שפוגעת
באדם אחר ללא תכנון מראש.
הילד יחוש אח"כ חרטה ,אך גם במקרים עתידיים
הקושי בשליטה עצמית יחזור על עצמו.

ג) התפרצות בנעורים







מאפיינים :בעיות ההתנהגות מוגבלות בדרך כלל
להקשר סביבתי ספציפי ואינן צובעות את פעולות
הפרט בכל תחומי חייו .פחות תוקפנות.
לעתים קרובות המקור להתנהגות הבעייתית הוא
בלחץ חברתי וברצון להשתייך.
ניתן לומר כי זוהי החרפה של קונפליקט ,התרסה,
ומרדנות האופייניים לגיל הנעורים .
התסמינים בקבוצה זו מתמעטים עם היציאה מגיל
הנעורים כאשר המתבגרים מתגייסים למשימות
חברתיות כגון רכישת השכלה ,פיתוח קריירה ,הקמת
משפחה ,ביסוס הזהות וכן הלאה.

אטיולוגיה של הפרעות התנהגות
 המחקר בחן גורמים גנטיים ,ביולוגיים ,נוירולוגיים ,פסיכולוגיים,
משפחתיים וסביבתיים בכדי להסביר את התפתחות ההפרעה.
 אין סיבה אחת או גורם סיכון יחיד שיכול להסביר את מגוון
התופעות של ה"ה ,תוקפנות ,והתנהגות אנטי-חברתית בילדות
ובנעורים.

א) מאפיינים של הילד
 מאפיינים פיזיולוגיים ,רגשיים ומנטאליים של הילד קשורים למשתנים
כגון רמת תוקפנות ,קשר עם ההורים ,התנהלות חברתית ,תגובות ללחץ
וכעס ואלה עשויים לנבא ה"ה.

 )iתגובתיות פיזיולוגית נמוכה
 אירועי חיים מעוררי לחץ מפעילים בגוף את ציר ה Hypothalamus – ( HPA
 .)Hypophysis – Adrenalאצל ילדים עם ה"ה הציר נמצא בתת-פעילות.

תגובתיות פיזיולוגית נמוכה
 ילדים עם תת פעילות בציר ה  HPAלא יהיו מעוררים בצורה
מותאמת בעת חשיפה למצבי סיכון ואיום.
 כתוצאה מכך ,סף הגירוי שלהם עולה ,והם עשויים לחפש גירוי
מעורר ומסוכן בעל רמת עקה גבוהה כדי "להרגיש".
 הסבר אפשרי הוא שילדים שנחשפו לאלימות ,פגיעה או הזנחה
בשלב מוקדם של חייהם ,או שהם בעלי נטייה גנטית מוקדמת
(למשל דרך מנגנון של פעילות סרוטנין מופחתת) ,מפתחים תת-
תגובתיות ,שמובילה אותם לחפש גירויים מעוררים ומסוכנים
באינטנסיביות גבוהה.

 (iiמזג (טמפרמנט)







מזג "קשה" מאופיין ברגשות שליליים מיידיים ,רגשות חיוביים מועטים,
תגובות עזות ,חוסר בגמישות ,התנגדות לכל ניסיון שליטה ,וקושי
בהרגעה.
ילדים עם מאפייני מזג כאלה מפחיתים את האפקטיביות של פעולות
החינוך והמשמעת של הוריהם.
כתוצאה מכך ,יש קשר בין מזג קשה של הילד ובין נטייה הורית לנקוט
בענישה קשה ,נזפנית ,ביקורתית ,כופה ושתלטנית.
עד שהגיעו לגיל  5ילדים עם בעיות טמפרמנט מדורגים גבוה בסולם
התוקפנות ובעיות ההתנהגות ע"י הורים וגננות.

 (iiiעיבוד מידע







לפי מודל עיבוד המידע החברתי ההתנהגות החברתית היא תוצר של שישה
צעדים הקשורים זה לזה )1 :קידוד רמזים וסימנים חברתיים  )2פרשנות
של הסימנים  )3בחירת והבהרת המטרה  )4ייצור או הנגשה של תגובות
להשגת המטרה  )5בחירת תגובה  )6מימוש ההתנהגות.
התנהגות חברתית שלילית מיוחסת לכשל או חסך באחד או יותר
מהשלבים הללו.
לדוגמה ,קושי בשלב הראשון או השני יתבטאו באי-הבנה של כוונת האחר
במצבים ניטראליים או רב משמעיים ,מה שעשוי לגרור תגובה תוקפנית.
לילדים עם קשיים בנגישות או הערכה של תגובות (שלבים  4ו  5בהתאמה)
יש מלאי מצומצם יותר של אפשרויות התנהגות לבחור ממנו וחוסר הבנה
לגבי ההשלכות של כל תגובה.

ב) מאפיינים של המשפחה
"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו.
אך המשפחות האומללות – אומללות כל אחת על פי דרכה"
(טולסטוי  /אנה קרנינה)

 )iהורות נוקשה ומחמירה ()harsh parenting
 תגובות רגשיות שליליות ופעולות כוחניות
וכופות שהורה מפנה כלפי ילדיו .כוללות
תוקפנות מילולית (צעקות ,קריאה
בשמות ,לגלוג) ,ופיזית (מכות ,צביטות,
סטירות ,התעללות).
 יש מתאם גבוה בין סגנון הורות זה ובין
ה"ה בילדות ובנעורים.
 הילד מפנים את דפוסי הקשר השלילי
והעוין ומשלב אותם באסטרטגיות ניהול
הקשרים וויסות הרגשות שלו.
 כשהוא מפתח מערכות יחסים נבדלות
מהתא המשפחתי ,הוא מחצין התנהגויות
תוקפניות ופוגעניות כלפי אחרים כפי
שלמד בבית.

 יש לציין שדפוס ההתנהגות הנוקשה לא ישוכפל במלואו .ניתן יהיה לראות
הבדלים בין הקשר עם ההורים לקשר עם חברים לדוגמא.
 למרות זאת ,המשתנה שכן ישוכפל בין המערכות ויישאר קבוע מול הורים
וחברים כאחד הוא הקושי לווסת עוררות רגשית (למשל בזמן בהלה,
חרדה ,כעס ,מצוקה ,קונפליקט וכיו"ב) ולהגיב באופן מותאם.

 )iiהורים תוקפניים
 ילדים שהיו קורבנות להזנחה ולהתעללות נמצאו כבעלי סיכוי
גבוה לפתח בעתיד התנהגויות עברייניות ואלימות.
 באחד המחקרים ( )Maxfield & Widom,1996נמצא כי עד גיל
 32קרוב למחצית מהמשתתפים שחוו התעללות בילדותם
נעצרו לפחות פעם אחת בגלל מעורבות בעבירה פלילית שאינה
קשורה לעבירת תנועה.
 עבר של חשיפה לאלימות הופך את הילד לרגיש מאוד לרמזים
של איום ,כך שגם מקרים לא מאיימים של חוסר הסכמה או
ויכוח עם אחרים יפורשו כסימנים של איום ויעוררו תגובות
תוקפניות.

דוגמאות לתוקפנות הורית .האם אבא או אימא:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

זלזלו בדעות ,מחשבות ,ודברים שהיו לך לומר?
תפסו את בני המשפחה כרכוש – נתנו פקודות ,הוראות ,רגזו כשלא נענו
והענישו?
נהגו בחוסר כבוד ובביזוי כלפי בני המשפחה?
מנעו גילויי חיבה?
התייחסו לבן/בת הזוג כאדם עם ערך נמוך?
נהגו להבטיח ,וכמעט תמיד לאכזב?
היו צריכים להיות בשליטה ,ו/או צודקים כל הזמן?
עברו התקפי זעם?
נהגו להתעלם ממך ו/או להשפיל אותך  -בבית או בפומבי?
האם הם "היו שם" בשביל בני המשפחה כשהיו צריכים אותם?
האשימו אחרים בכישלונותיהם באופן קבוע?
התעללו בך באופן פיזי ,רגשי ,או מיני?

 )iiiמשמוע באמצעות ענישה גופנית
 מחקרי מטה אנליזה עם עשרות אלפי משתתפים מצאו כי ענישה גופנית הייתה
קשורה עם רמות גבוהות של ציות מיידי של הילדים ,וכן עם סיכון להיות קורבן
להתעללות פיזית ,תוקפנות כלפי אחרים ,התנהגות אנטי חברתית ,עבריינות
נוער ,פשיעה בבגרות ,וסיכוי מוגבר להתעלל בעתיד בילדים שלהם או בבני זוגם.
 מבין המשתנים האלה גודל האפקט היה חזק ביותר עבור שלושת המשתנים
הראשונים מהחזק לחלש בהתאמה – ציות מיידי ,סיכון להפוך לקורבן
התעללות ,ותוקפנות כלפי אחרים.

נתונים מהמועצה לשלום הילד ,ישראל 2011
 47,184ילדים דּווחו לעובדים סוציאליים בשל חשד להתעללות לסוגיה.
 18.7%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על ילדים בגילאי בני 0-5
 35.5%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על ילדים בגילאי בני 6-11
 26.3%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על ילדים בגילאי בני 12-14
 19.5%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על ילדים בגילאי בני 15-17
 32.9%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על הזנחה.
 28.2%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על התעללות פיזית.
 11.9%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על התעללות מינית.
 8.1%מהדיווחים על ילדים נפגעי התעללות הם על התעללות נפשית.

 )ivפסיכופתולוגיה הורית
 מצבם הנפשי של הורים משפיע על כמעט כל פן בחיי הנפש של ילדיהם.
 יש הטוענים כי מצבים פסיכופתולוגים אצל ההורים עשויים להיות מנבא חזק
להפרעות שונות אפילו יותר מאשר סגנון ההורות ,אף על פי ששניהם נמצאו
משפיעים על התפתחותן (.)Kaplan & Liu, 1999
 מאמר מטה-אנליזה ( )Connell and Goodman, 2002סיכם כי דיכאון הורי
קשור לה"ה של ילדים ,כאשר הקשר עם דיכאון של האם חזק יותר מאשר אצל
האב.

ג) מאפיינים של המערכת :המסגרת החינוכית







בית הספר מהווה סביבה עם נורמות ,ציפיות
וחוקים שעל הילד לעמוד בהם ,מטלות שעליו
למלא ,נושאים חדשים ללמוד ,ילדים אחרים
להתחשב בהם ,ודמויות סמכות לא-הוריות
להקשיב להן.
הצורך להתמקד בפעולות הדורשות ריכוז ,קשב,
דחיית סיפוקים וויסות רגשי של רגש ואגרסיה נבחן
כמעט בכל יום מחדש בכיתה.
לילדים רבים עם ה"ה ,בי"ס הינו אתגר לא פשוט
להתמודדות.
קשיים אלה יתקיימו בפרט בזמני מעבר כמו כניסה
לכיתה א' או מעבר לחטה"ב או בזמני לחץ כגון
בכיתות עם מורים מקצועיים שאינם מכירים היטב
את הילד ,בטיולים ,בזמני בחינה וכיו"ב.








אפיונים ספציפיים של המסגרת החינוכית קשורים להחמרה או הקלה של ה"ה.
היכולת הכלכלית של בי"ס :בתי ספר הממוקמים באזורי עוני ודלות מוגבלים
ביכולתם לספק לתלמידים מורים ברמה גבוהה ,מתקנים למשחק ,פעילויות
מחוץ לקוריקולום ,יישום התערבויות ,ועזרה טיפולית פרטנית.
מעמד כלכלי-חברתי של התלמידים SES .נמוך ומאפייני הסביבה בתוכה מקונן
בית הספר עשויים גם הם לגרום להחמרה של ה"ה .רמת העוני הכללית בבי"ס
קשורה לתוקפנות ילדים בתוך בי"ס מכיתות א' עד ג' ()r=0.36, p<0.001
(.)Thomas et al., 2006
הרכב כיתתי :אחוז גבוה של תלמידים סוררים ותוקפניים מערער את יציבות
הכיתה ,פוגע ביכולת המורה לשמור על סדר ומשמעת ,ומגביר את מספר אירועי
הקונפליקט והעימות התוך-כיתתיים.

איך מחברים את כל הגורמים יחד?

מנגנון הסבר אפשרי לה"ה :מודל האשדים

אף גורם סיכון המופיע לבדו אינו מנבא התפרצות של ה"ה.
אולם כאשר מספר גורמי סיכון מופיעים יחד ,הם מקיימים ביניהם קשרי
גומלין ויוצרים מנגנון שדרכו יתבטאו ה"ה.

מודל האשדים ()cascades







בשלב הראשון מאפיינים מרוחקים כגון השתייכות לאוכלוסיה מוחלשת,
מגורים בשכונה עם רמת פשיעה גבוהה ,שינויים במבנה המשפחתי,
ופסיכופתולוגיה הורית – ינבאו שיטות הוריות לא אפקטיביות .למשל ,ההורים
יהיו בלתי עקביים בשימוש שלהם בתגמול חיובי להתנהגות חברתית חיובית של
הילד ,או לחילופין בענישה אפקטיבית להתנהגות הלקויה שלו .הם עשויים
להיות מבולבלים או חסרי אונים אל מול הכוחנות של הילד.
בשלב השני ,שיטות הוריות אלה ישפיעו בצורה קרובה על הילד דרך חיזוקים
שליליים ,המעודדים דפוסי התנהגות כמו אי-ציות ,וכחנות ,הקנטה ,אלימות
פיזית והתפרצויות זעם.
אלה ,לצד אפיונים מוקדמים של הילד ,עלולים להוביל להתנהגות מתריסה
גלויה.
זרימה מאשד אחד מתחברת לאחר ,ויחד נוצר כוח חזק מספיק כדי להוביל
לפתולוגיה.

קשר מוקדם פגיע .למשל דיכאון של האם או מגורים בשכונת עוני
הֶ ֶ
דפוסי הורות לא עקביים ,קושי להגיב להתרסה
בעיות קוגניטיביות וחברתיות של הילד בגן ובכניסה ליסודי

Dodge,
Greenberg
& Malone
)(2008

הופעה של הפרעות התנהגות
פגיעה בתפקוד במסגרת החינוכית
קשיי התמודדות נוספים של ההורים

פגיעה בתפקוד של הילד :התרועעות עם ילדים בעייתיים
חריגה מנורמות ,אלימות ,עבריינות ,הסתבכויות נוספות

סקירה  :2תכניות יעילות ומועילות למניעת בעיות
התנהגות מפריעה של תלמידים במערכת החינוך
ולטיפול בהן
מה חשוב לדעת?
 )1חשיבות האבחון
 )2אילו שיטות עובדות?
 )3מהן אפשרויות היישום במערכת החינוך

חשיבותו של אבחון נכון ומוקדם








אבחון מדויק הוא משימה מורכבת.
תזמון האבחון חשוב :התפרצות מוקדמת של ה"ה לפני גיל  10קשורה
בהחרפה של התסמינים בהמשך החיים ,ביציבות גדולה יותר שלהם,
ובקישורם לפתולוגיות נוספות.
התערבות מוקדמת יעילה במיתון התסמינים הקשורים להפרעה
ובהשפעה על הפרוגנוזה ,ולכן השאיפה היא להתחיל בתוכנית
ההתערבות בגיל הצעיר ביותר שניתן.
חלק מההתערבויות (עם הילדים ,ובעיקר עם הוריהם) מתחילות כבר
בגיל הרך או בתחילת בי"ס יסודי ,ולאור הראיות ניכר שהן נושאות פרי.
הרציונל הוא שבגילאים אלה ניתן לערוך שינויים דרמטיים
באסטרטגיות רגשיות והתנהגותיות של הילד ,באמצעות שינוי הדפוסים
ההוריים.

שיטות טיפול שהוכחו כמוצלחות
 .Iהתערבויות עם הורים
 .IIהתערבויות ישירות עם הילד
.IIIהתערבויות במסגרת החינוכית









ראשית ,וחשוב ביותר ,הסקירות השיטתיות והמאמרים האמפיריים
שנסקרו הראו שהתערבויות פסיכו-חברתיות עם ילדים ,בתוך או מחוץ
למסגרת החינוכית ,עוֹבדוֹת.
המכנה המשותף לכל תכניות ההתערבות הוא ניהול מותאם של רגשותיו
והתנהגותו של הילד ,בתוך ההקשר של ניהול מותאם של חיי המשפחה.
בה"ה הילד מנכס לעצמו באופן מוגזם ריבונות ניהולית בעלת צביון שלילי
ביחס להוריו ומוריו.
תהליך ההתערבות מפקיע מידיו בתבונה את הסמכות הניהולית ומעביר
אותה חזרה להורים דרך לימוד תכנים של מיומנויות חינוכיות מיטיבות.
ההורים מקבלים את השליטה המחודשת ,בצורתה המתוחכמת והרגישה,
ואיתה את הכוח והידע לווסת את התנהגותו של הילד.
המטרה היא להקנות לילד ,בסוף הדרך ,יכולות ניהול עצמי מותאמות
וחיוביות במובן של ניהול כעסים ,ניהול רגשי ,התמודדות עם לחץ חברתי,
וכיו"ב.

 )1התערבויות עם הורים
מּוסר ָא ִביָך ו ְַׁאל ִתּטֹוש ַ
ַ
תֹורת ִאמָך"
"שְׁ ַמע ְׁבנִי
 המחקר תומך באפקטיביות של התערבויות הוריות בקבוצה המנוהלות
ברוח תיאוריות התנהגות ,קוגניציה ,ולמידה חברתית.
 מטרותיהן :הפחתת רמת הלחץ במשפחה ,הרחבת מאגר הידע
והמיומנויות ההוריות ,שיפור השיח בין ההורה לילדו ,הפחתת שימוש
בפרקטיקות ענישה קשה ,חיזוק ההתקשרות עם הילד ועוד.
" כאשר ההורים מכווננים עצמם לאותות התקשורתיים של ילדיהם,
מפרשים אותם נכונה ,ומגיבים בדרך שעונה על צרכיהם ,עולה הסבירות
שהילדים יגיבו בדרך מסונכרנת ,יפגינו סימנים של התקשרות בטוחה,
ויראו התאמה התנהגותית ורגשית טובה יותר בהמשך חייהם" ( Olds,
 ;Sadler & Kitzman, 2007עמ' .)356

התערבויות עם הורים
 יש גיוון רב בטכניקות העבודה הספציפיות עם ההורים.
 הללו כוללות ,בין היתר ,עבודה על זהות ההורה ,היכרות עם
שיטות הרגעה ומּודעוֹת ,הכוונה בהבניה של פעילויות יומיומיות,
סיכול דרכי חשיבה לא בריאות ,הדגשה של טכניקות משמוע לא
אלימות ,התמודדות עם מצבי לחץ ,חיזוק מעגלי תקשורת
חיוביים ,ועוד.

 )2התערבויות ישירות עם הילד
" ִאם ֵּאין אֲ נִי ִליִ ,מי ִלי?"







ההתערבות עשויה להיות פרמקולוגית ,פסיכולוגית ,ייעוצית או חינוכית ,או
שילוב כלשהו של הנ"ל.
מבחינה פסיכולוגית ההנחה היא שהקניית מיומנויות ניהוליות לילדים עם ה"ה
היא אפשרית החל בגיל צעיר.
לצד ההמלצה כי ניתן ורצוי להתערב ישירות עם ילדים בגיל מוקדם כמה שיותר,
יש לתת מקום להתאמת ההתערבות לגיל הילד; ככל שעולים בגיל ניתן להסתמך
יותר על טכניקות של עיבוד מידע ושליטה עצמית.
הגישה שהופיעה במרבית ההתערבויות שעבדו באופן הטוב ביותר כללה
מאפיינים קוגניטיביים והתנהגותיים.
נעשה שימוש בטכניקות כגון חיזוק באמצעות עידוד ודברי שבח ,הצבת גבולות
ברורים ,למידת אסטרטגיות לפתרון בעיות ,מתן יחס ממתן ומרגיע אל מול
התנהגות תוקפנית ,רכישת כלים של משמעת מטיבה ולא אלימה ,והתנסות
בחשיבה פתוחה להתמודדות עם בעיות.

 )3התערבויות במסגרת החינוכית
"הרבה למדתי מרבותי ,ומחבריי – יותר מרבותי,
ומתלמידי – יותר מכולן".
 גישות מוצלחות במסגרת החינוכית מתרכזות בעידוד התנהגות חיובית
ובניהול נכון ומותאם של ההתנהגות בכיתה.
 לעיתים כל מה שהילד צריך הוא פשוט מישהו שילמד אותו כיצד מתנהגים
בכיתה.
 במסגרת יש לילד הזדמנות ללמוד מהצוות החינוכי ,מקשרי הגומלין עם
עמיתיו ,ומגיל מסוים מקשרים עם תלמידים צעירים יותר (דרך חונכות).

התערבויות במסגרת החינוכית













דוגמאות להיערכות המסגרת:
תרגול מורים באמצעים למניעת הסלמה בעת עימות עם ילדים
הגברת נוכחות המבוגרים בזמני הפסקות ובאופן כללי בחיי התלמידים,
חונכות לילדים ספציפיים
ליווי מקצועי פסיכולוגי או ייעוצי של הצוות
נקיטת התנגדות נחרצת לכל אירוע אלים בלי לגרום להסלמה
שימוש בטכניקות של עיצוב התנהגות בכיתה
עבודה על דרכי עיבוד מידע ביחס למצבים חברתיים מעוררי לחץ
מתן תשומת לב לאקלים הרגשי של הכיתה
איתור ילדים פגיעים חברתית ותמיכה בהם
קיום קשר רציף ומעמיק ככל שניתן עם ההורים
יצירת אווירה בטוחה בבי"ס

לסיום ,כמה תובנות פרקטיות שאספנו במהלך העבודה
מתוך תכניות התערבות שהוכחו מחקרית כאפקטיביות

 ביסוס ההתערבות על ידע מחקרי מן הספרות המקצועית.
 התייחסות ישירה לגורמי סיכון שניתן לבודד ולטפל בהם.
 עירוב המשפחה :מיקוד בשיפור דפוסי הורות ,הפחתת דפוסים של
הורות נוקשה ,שיפור הדיאלוג והקשר בין ההורה לילד .בהקשר זה –
התעקשות על מעורבות האב.
 התאמת ההתערבות למאפיינים ולנסיבות הספציפיים של הילדים
ומשפחותיהם ,לרקע שלהם ,לנסיבות חייהם ,לתרבותם וכן הלאה.
התייחסות לנושאים של כללי התנהגות ,עיבוד מידע (דרך גישת
הלמידה החברתית) ,וויסות רגשי אצל הילד.

 דגש על עקביות ואינטנסיביות .למשל ,תכנון נכון של תכיפות המפגשים
(בתחילה מינימום של פגישה בשבוע ,לאורך מספר חודשים).
 רב ממדיות; התייחסות למכלול הבעיות ביותר מאשר דרך אחת.
 מתן הדרכה ותמיכה למעבירי התכנית ,בין אם מדובר במורים ,יועצים או
פסיכולוגים.
יצירת ברית ויחסי אמון בין ההורים לצוות החינוכי  /הטיפולי.
מעקב אחר תוצאות ההתערבות ,לאורך זמן ,ושינוי התכנים בהתאם.
הגדרת מטרות אופרטיביות ניתנות למדידה כגון :נוכחות בבי"ס (הפחתת
היעדרויות) ,הפחתת מקרי אלימות ,ייצוב מצב רגשי ,הצלחה לימודית,
הפחתת ענישה ,הפחתת קונפליקט.
שליטה במשתנים מתערבים שעשויים להחמיר את הבעיה ,חיזוק גורמי
הגנה.
 מודעות למגבלות :נורמות תרבותיות ,מצב סוציו-כלכלי וכו'.

תודה רבה על ההקשבה

ד"ר גבריאל בוקובזה
bukobza@gmail.com

