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 תקציר

 הכוללות קשות קליניות תופעות הנן ונוער ילדים בקרב( ה"ה להלן) התנהגות הפרעות: רקע

, ישראלב .ואלימה תוקפנית והתנהגות, סמכות דמויות כנגד התרסה, והוראות להנחיות התנגדות

 היסודי בחינוך מהילדים 9.6%, יסודי הקדם בחינוך מהילדים 3.3% הפחות לכל, 1021 לשנת נכון

משמעותיות  ההשלכות התופע. התנהגות בעיות עם מאובחנים יסודי-העל בחינוך ילדים 4.7 % ו

 מן רבות בדרכים הנגבה המחיר מבחינת והן הילד משלם אותו הנפשי המחיר מבחינת הן, ביותר

 גורמי מספר. CD ו ODD הינם התנהגות בהפרעות המרכזיים הקליניים האבחונים שני. החברה

-נוירו או יםביולוגי םמיגור, יתייםיבעו נוקשים הורות דפוסי ביניהם, במחקר זוהו ה"לה סיכון

 .דל או קשה סביבתי רקעו, ומנטאליים רגשיים גורמים ,הילד של םייהתפתחות

 ההתערבות, המניעה אפשרויות של ממצה מיפוי להציג הייתה הנוכחית הסקירה מטרת :מטרה

 . ויעילות כמועילות איכותיים יםבמחקר שזוהו התערבויות ולהדגיש, ה"בה והטיפול

 כלל רלבנטיים מחקרים אחר החיפוש :המאמרים חיפוש תיואסטרטגי הנתונים איסוף דרך

 ,Campbell Collaboration: מובילים חיפוש מנועי בשישה ונעזר סוגים ממגוון מקורות איתור

Psycnet Education Source,  Ebsco Host, ,What Works Clearinghouse ו Google Scholar . נעשה

 Disruptive behavior)) התנהגותביניהן: הפרעות המרכזיות  חמשלהלן מילות מפתח,  26שימוש ב 

disordersהפרעת התנגדות מתריסה ,   ((Opposing Defiant Disorder ,הפרעת התנהגות (Conduct 

(Disorder , התערבותתכניות ((Intervention  Programs  סיכוןוהתנהגויות ((Risk Behaviors. 

 שהתייחסו סוגים ממגוון אמפיריים מאמרים כללה הסקירה :בסקירה להכללה קריטריונים

 ומהפרעה ,CD ,ODD של ספציפית התנהגות מהפרעות כסובלים קליני באופן שאובחנו לילדים

 מוריהם י"ע בעיקר שהוגדרו ילדים בקרב שנעשו התערבויות נכללו, כן-כמו. חברתית-אנטי

 התנהגות בעיית על דגש עם אך, קליני אבחון ללא, סמכות דמויות כלפי כמרדנים והוריהם

 .החינוכית במסגרת

 להדגיש ביקשה הסקירה :מחקרית שנבחנו ההתערבויות ואיכות למיון קריטריונים הגדרת

 לבדיקת בקריטריונים שימוש נעשה, זאת לנוכח. אפקט כבעלות מחקרית שנמצאו התערבויות

 התערבויות בין הבחינה הסקירה, בספרות למקובל בהתאם. שבחן את ההתערבות מחקרה איכות

 probably שהינם במחקרים שנבחנו התערבויות לבין  well established שהינם במחקרים שנבדקו

efficacious. 

התערבויות מכמה סוגים: התערבויות עם הורים, עם הילד באופן ישיר, הסקירה העלתה  :תוצאות

 התערבויותל כי מלמדות תוצאותעם המסגרת החינוכית, וכן התערבויות פרמקולוגיות. ה

 ככל מוקדם בגיל ביישומן להתחיל ושחשובעות חיוביות שפיש ה ה"ה עם בילדיםמסוימות 

ורי. ללו מרכיבים של אימון הכשהתערבויות  ביותר נמצאה בקרבגבוהה היעילות ה. האפשר

פר גם ישתסמינים של ה"ה בילדות ובדרך זו פחית את חומרת הההשיפור במיומנויות ההוריות 

התנהגותיות, מתבססות בד"כ על תיאוריות אלה תערבויות את מצבם הנפשי של ההורים עצמם. ה

לשיטות אחדות של יות נמצא כי לצד ההתערבויות ההור של למידה חברתית.כאלה קוגניטיביות ו

שיטות המתמקדות לבסוף, ניהול כיתה ע"י המורים יש השפעה ממתנת על ההתנהגות המפריעה. 

היו יעילות, אם כי האפקט הכללי  פרמקולוגיות התערבויות וכןבהתערבות ישירה ופרטנית בילד 

 .שלהן נמוך יותר ביחס לשתי הקבוצות הראשונות
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 את, אחרת או זו בדרך, מחדש-מבנות שכולן היא ההתערבות סוגי כלל מעבר משמעותית סקנהמ

 מסדירות הן בכך(. ילד או מורה, הורה) ההתערבותמושא  שלוהמווסתת  הניהולית היכולת

 את ומשפרות, וכדומה נזעמות תגובות הפחתת, סיפוקים דחיית, כעסים ניהול כמו התנהגויות

 . הילד של רווחתו

 אלה. הסקירה במהלך בעקביות עצמן על חזרו ה"בה הטיפול יעילות בדבר הראיות :מסקנות

 אלה ילדים עם ומועילה יעילה טיפולית שעשייה העובדה את משקפות הן שכן מעודדות תוצאות

 תהתפרצו מאחורי והמשפחתי הסביבתי הרקע שכן מאליה ברורה אינה זו מסקנה. אפשרית היא

 בכוחה בתלות, הנוכחית הסקירה תוצאותש מומלץ. ביותר קשה לעיתים הוא ה"השל 

 ה"ה עם בילדים והטיפול המניעה מערך על ישפיעו, נוסף מקצועי ידע ולצד, יחד גם ובמגבלותיה

 . הקרוב בזמן החינוך במערכת
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 מטרה וניסוח הקדמה .1

 Disruptive Behavior של הקטגוריה תחת הנאספות ונוער ילדים של( ה"ה להלן) התנהגות הפרעות

Disorders (DBDs)  יכולת חוסר או רצון חוסרדמויות סמכות, התנגדות לסרבנות וכוללות 

 חברתיות מיומנויות, מבוגרים עם מועטות חיוביות אינטראקציות, ספרית בית בעבודה להתמיד

 ,Hamilton & Armando) תוקפניתהתנהגות ו, רגשית יציבות אי, כעס התקפי, וכחנות, נמוכות

2008; Stadler, Poustka, Sterzer, 2010) .25% ל 5% בין בילדות; נפוץ( 2 הפרעה של זה סוג 

 היקף האבחון שלו שכיח:( 1( Loeber, 2001) התנהגות בעיות מציגים 5-25 בגילאי מהילדים

, ADD עם בעיקר ;מורבידי-קו( 3( Robins, 1999) ליניארי באופן השנים עם עולה באוכלוסייה

ADHD ,אחרות הפרעות מגוון עםו (Steiner & Remsic, 2007) 4 ) הרבה שכיח תלוי מגדר; הוא

יש  התפרצות;( רגיש לזמן ה5( Burke, 2002) 2:4ביחס של  ,בנות בקרבבנים מאשר  בקרביותר 

(. Moffitt, 1993) של ה"ה הבדל משמעותי בפרוגנוזה בין התפרצות מוקדמת ומאוחרת

בהמשך החיים היא עשויה להוביל בסבירות גבוהה יותר  ,צפי קודר להתפרצות מוקדמת

להתנהגות אנטי חברתית, עבריינית ופוגענית ברמה קשה. במקרים אלה המחקר מצא קשר הדוק 

יותר עם הופעה של תחלואה פסיכיאטרית נוספת, התמכרות לסמים ואלכוהול, נשירה ממסגרת 

התנהגות מינית מסוכנת, אחרים,  חינוכית, אבטלה, התפרקות התא המשפחתי, אלימות כלפי

 Ben-Zur & Reshef-Kfir, 2003; Farringtonלדור הבא ) הפרעהת פיזיות עצמיות, ושכפול הפגיעֹו

& Welsh, 2007; Gardner & Shoemaker, 1989.) 

 מופיעה, בסביבה מרובים גורמים כלפי מופנית, זמן פני על נמשכת מתנגדת התנהגות כאשר

 – לסביבתו או לילד נזק גורמת והיא, אותה לרסן ניכר קושי יש, חזקה בעוצמה, גבוהה בתדירות

 CD כ אוODD (oppositional defiant disorder ) כ ומתויגת קלינית כהפרעה מאובחנת היא

(conduct disorder) (APA, 1994 .)הפעילות במכלול חמור באופן לפגוע עלולה היא שכזו בתור 

 ובעתיד בהווה הילד של הנפשית וברווחה, והמשפחה ההורים עם ביחסים, והחברתית הלימודית

(Chacko et al., 2009.) בעייתיים הורות בדפוסי נעוצה להיות עשויה מפריעה להתנהגות הסיבה 

(Furlong et al., 2012 ,)התפתחותי-נוירו או ביולוגי בגורם (Steinberg, 2008 ,)משפחתי ברקע 

 & ,Agnew, Brezina) הילד של קליני-נפשי בגורם או/ו, (Loeber et al., 2005) קשה וסביבתי

Francis, 2002; Herpertz et al., 2005 .) 

 בניסיון ההתנגדות מאופיינת שם, המשפחתית המערכת בתוך ביטוי לידי באה מפריעה התנהגות

 יםבוסרי ואוטונומיה אחריות לעצמו ולנכס, הוריו של הסמכותי הכוח על לערער הילד של כוחני

התנהגות ל ותתנגדה מראים ההורים כאשר (.Steinberg 1990) החלטות בקבלת מותאמים-ולא

 את ימתנו כ"בדש "הה ללא ילדיםזאת לעומת . ופעולותי את להסלים עשוי המפריעה הילד

 המסגרת אל של ילדים עם ה"ה תועתק ותדההתנג תכופות. לאחר התערבות הורית התנהגותם

 זה בהקשר גם. הניהולי הצוות או המורה סמכות של הלגיטימיות על הילד ערערי שם, החינוכית

 העיקרית הסיבה. מרּות ולקבל רגשות לווסת וקושי ותוקפניים וכחניים ביטויים לראות שכיח

 החינוכי הפסיכולוג אל או החינוכית היועצת אל סיוע בבקשות פונה מוריםה צוות שבעטייה

 בעיות של גבוהה שכיחות עם כיתות(. Rose & Gallup, 2005) ומשמעת ה"ה של לבעיות קשורה

 מעבר. לימודיות לפעילויות מופחת זמן ומנצלות יותר נמוכים להישגים מגיעות ה"הל הקשורות
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 אף מסוימים ובמקרים, מורים של לשחיקה להוביל הלולע תנהגותה בעיות עם ההתמודדות ,לכך

 . ,Smith & Smith)1006) בהם לפגיעה

, משובץ הוא בתוכה הסביבה משלמת אותו והמחיר, אחד מצד התנהגותו על הילד שמשלם המחיר

 אפשרויות מחמיץ, החברה י"ע שלילי באופן מתויג, נפשית מצוקה חווה הילד. ביותר גבוהים

 בריאותו מבחינת והן החוק עם המפגש מבחינת הן ממשי בסיכון קרובות לעתים ונמצא, צמיחה

(Stadler, Poustka & Sterzer, 2010.) בילד לשלוט בידם לא עולהש מרגישים, מצדם, ההורים ,

 לחוש עשויים הם. שלהם ההורית המסוגלות ובמיומנויות ההורי העצמי בדימוי הפחתה וחווים

 להגיב מכך כתוצאהו, ומּותשּות אונים חוסר, דיכאון, סבלנות חוסר, בלבול, כעס כגון רגשות

 הקושי בשל תסכול חשות ספרית הבית במערכת החינוכיות הדמויות, במקביל. הילד כלפי בעוינות

 יותר מוצלחים ניסיונות בין נעות הן. ממש ממנו נרתעות אף ולעתים, הילד מול היטב להתנהל

 ולעתים, הוריו האשמת, הילד האשמת, מחמירים ענישה באמצעי נקיטה ובין לו לעזור ופחות

 . והפקרתו בו הטיפול זניחת או לצמיתות ס"מבי הרחקתו דרך המתבטא ויתור

( אפיונים אינדיבידואליים של הילד כגון 2מספר גורמי סיכון לה"ה זוהו במחקר. הללו כוללים 

אנורמאליות נוירוכימית, תנודתיות בטמפרמנט, משכל מילולי נמוך, וקושי בהבנה חברתית 

(Bagner et al., 2013; Frick 2004; O'Connor 2002; Patterson 1995) .1 דפוסי הורות קשים )

( מאפייני רקע כגון אבטלה הורית, מחלות נפש של ההורים, שימוש בחומרים 3ומענישים 

נמוך, חשיפה לאלימות, והשפעה שלילית  SESמסוכנים ע"י האם במהלך ההיריון, מצוקה הורית, 

ת' הראו כי האחוז של מתבגרים המבצעים עבירות אלימות עולה באופן של אחים. לובר ושו

המשתנים המנבאים  עשרת. (Loeber et al., 2005) ליניארי כפונקציה של מספר גורמי הסיכון

, אכזריות 20קשות לפני גיל  CDהחזקים ביותר לעבירות אלימות הנם: התפרצות של בעיות 

אקונומי נמוך -אמוציונאליות, מעמד סוציו-ת, קהות וחוסרלבנ"א, מצברוח דכאוני, תוקפנות פיזי

של המשפחה, רמת דחק גבוהה אצל ההורים, היעדרות מבי"ס, מוטיבציה נמוכה בבי"ס, ואיזור 

מגורים בעייתי. מעבר לגורמי סיכון מקדימים התיאוריה מתמקדת בכישורי הורות לקויים 

(Farrington & Welsh, 2007; Odgers 2008).  כך למשל, בקרב הורים המאופיינים ברמות נמוכות

ילדים  יםובנוסף משתמשים באופן מחמיר ולא עקבי באמצעי משמוע, נמצא ,של פיקוח ומעורבות

 (. Moffitt, 1993) עם ה"הרבים יותר 

 טיפול שיטות השנים לאורך פותחו, ה"ה בעלי ילדים של מחייהם שעולה המורכבת התמונה לצד

 אלה משיטות חלק .CDמ ו  ODDמ כסובלים שאובחנו מי כולל, אלה בעיות עם ונוער לילדים

 והסובבים הילדים של בחייהם תקווה ומעורר דרמטי לשיפור לגרום והצליחו יעילות נמצאו

, המניעה אפשרויות אודות ולעדכן ליידע היא 3הנוכחית המדעית הסקירה של מטרתה. אותם

. ויעילות כמועילות במחקר שזוהו נוער ובני ילדים של התנהגות בבעיות והטיפול ההתערבות

 מעבדה בתנאי אפקט כבעלות שהוכחו התערבות לתוצאות היא הכוונה( Effective) יעילות במושג

תקבלו בתנאי יישום פחות הש לתוצאות היא הכוונה (Efficacy) מועילות במושג. בקרה תחת

 & Ablon) אמת בתנאי התערבותה שלמבוקרים ויש בהן עדות חזקה יותר לתוצאות חיוביות 

Jones, 2002). 

                                                                 
 העדכני המדעי הידע לאור, נוער ובני ילדים של ה"ה של התופעה הבנת את מקבילה נכתבה במטרה להטיב סקירה 3

 .ללא התייחסות להתערבויות טיפוליותהקיים,  ביותר
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 נתונים איסוף דרך  .2

 קורותהמ חיפוש אסטרטגיית 2.1

 כמפורט, סוגים ממגוון מקורות של איתור כלל ה"בה הטיפול בתחום מחקרים אחר החיפוש

, פרקים, מהשדה דוחות, מחקר מבוססות התערבויות של סקירה מאמרי, שיטתיות סקירות :להלן

 התבצע האיתור .(Practice Guide) מחקר מבוססי חינוך ואנשי למטפלים הנחיות וקבצי ספרים

 Campbell Collaboration ,Ebsco host, Psycnet Education :הבאים החיפוש במנועי שימוש ידי-על

source ו- Google scholar .תכניות של ואתרים י"שפ אתר, ס"מהל של באתר נערך נלווה חיפוש 

 התנהגות הפרעות: הבאות המפתח במילות השתמשנו החיפוש במנועי. ספציפיות התערבות

(Disruptive behavior disorders) ,בכיתה מפריעה התנהגות (Behaviors (Disruptive Classroom ,

 ,(Conduct Disorder) התנהגות הפרעת ,Opposing Defiant Disorder)) מתריסה  מתנגדת הפרעת

-עבריינות, Violence)) אלימות, Rebelliousness)) מרדנות,  (Callous Unemotional)רגשית קהות

 Temper) זעם התקפי ,(Risk Behaviors) סיכון-התנהגויות, Juvenile Delinquency)) נוער

(Tantrums ,מניעה תכניות (Prevention Programs) ,התערבות תכניות ((Intervention Programs, 

 Parenting Management)) ילדיהם של ניהול באסטרטגיות וריה אימון, (Aggression) ותתוקפנ

Training ,חברתית-אנטי התנהגות (Anti-Social Behavior) היענות-ואי (Non-Compliance) .ממד 

 לשימוש בהמשך "related articles" -כ התקבלו אשר מאמרים של בדיקה כלל החיפוש של נוסף

 מקורות הניבו, קרי, רלבנטיים נמצאו החיפוש מנועי כל. לעיל המצוינות החיפוש במילות

 . להגדרותינו בהתאם מתאימים

, אנליזה מטהו שיטתיים סקירה מאמרי בין הפרדה נערכה. לקבוצות הופרדו עצמם המאמרים

 בקרב .בישראלשהופעלו  תכניותו(, מקרים חקר וגם ניסויים מערכים) אמפיריים מחקרים

 התערבותלמשל, ) ובתוכן( המחקר סוג) בשיטה שימוש בין הבחנה נערכה האמפיריים המחקרים

 סריקה על דגש ניתן (.קבוצתית עבודה מול הורים הדרכת; ספרית ביתהתערבות  מול הורית

 ,בנוסף. הקרובים ובנושאים הסקירה בנושא ביותר החדישות השיטתיות הסקירות של רחבה

 .Campbell Collaboration ב שהופיעו הרלבנטיות הסקירות כל את כיסינו

 המחקר אוכלוסיית הגדרת 2.2 

 הפרעותמ כסובלים קליני באופן שאובחנו ילדים( א ל שהתייחסו מחקרים לונכל בסקירה

 וסרבנים כמרדנים שהוגדרו ילדים (ב חברתית אנטי והפרעה ,ODD ,CD של ספציפיות התנהגות

 בעיית על דגש עם אך קליני אבחון ללא (בעיקר ומורים הורים) בסביבתם סמכות דמויות כלפי

 ומהטעם הוועדה צרכי לאור נעשה' הפרעות סל' של יחסית רחב טווח על ההחלטה. התנהגות

 תחת נופלות שאינן כאלה זה ובכלל התנהגות בעיות של גדול מגוון ישנו ספרית הבית שבסביבה

 הילד" בספרם מגדירים ועמיתיו ברקלי ,לדוגמה כך .DSM ה של הדיאגנוסטיים הקריטריונים

 שלושת את כולל התנהגותו שדפוס כמי להתערבות שזקוק פריעהמ הילד את( 2999" )הסרבן

 הוא בו מהרגע דקה או) הורית הוראה אחר למלא מדקה יותר לו לוקח – 2: הבאים המרכיבים

 את קבוע באופן מפר – 3 עליו שהוטלה המטלה את מסיים אינו פעם אף כמעט – 1( להתחיל אמור

 מתחיל ילדם האם לדעת להורים לעזור מטרתה זו הגדרה. הוריו אותו שלימדו ההתנהגות כללי

  .קליניים לקריטריונים התאים בטרם עוד, מתנגדת התנהגות לפתח
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 גבולותיה את לתחום בכדי, ראשית. בסקירה נכללו ה"ה של התוצאות כל לא, זאת לצד

 מורבידיות-קו רמת בעלות תופעות שתי הן אלה .ADHD ובין ה"ה בין הפרדנו הדיאגנוסטיים

 ה"ה, אליו הקשורות והתנהגויות הקשב ויסותוב יותר מתמקד ADHD בעוד אולם; גבוהה

 בהן והטיפול התופעות של האטיולוגיה. התוקפנית וההתנהגות הרגש יסותובו יותר מרוכזות

 שטיפלו מחקרים פסלנו לא. בלבד חלקי באופן שחופפים, שונים מסלולים על נמצאים

 ל ונפרד ייחודי מקום לתת שלא בחרנו אולם, ההפרעות סוגי שתי של ביטוי שהראו באוכלוסיות

ADHD. התנהגויותב מעורבות על היה היחיד הדגש שבהם יםמחקר סקירהב נכללו לא, שנית 

 מינית אלימות הפגנת, Substance Abuse)) ואסורים מסוכנים בחומרים שימוש שכללו ןסיכו

Sexual Violence),) ונכלל לא, אחד מקרה למעט, כך על נוסף. (אובדנות כולל) עצמית ופגיעה 

 לא וכן Autism Spectrum Disorder של עיקרית באבחנה התאפיינה האוכלוסייה בהם מחקרים

 .(Recidivism) לפשע ונשנית חוזרת התדרדרות היה החקירה מוקד בהם מחקרים ונכלל

 

 תיוההתערבוהמחקרים שנערכו לבדיקת  למיון הקריטריונים הגדרת 2.2

 יש ,זאת לאור. ה"ה בעלי ילדים עם שעובדות התערבויותב להתמקד היא הסקירה מטרת

 .meta-analysis ו review מאמרי גם כמושבוחנים את ההתערבויות  מחקריםה לאיכות משמעות

 הצביעו חלקם שעל מחקר לאיכות קריטריונים פ"ע המאמרים רמת בין נולהבד הסקירה בעריכת

Chambless & Hollon (8991) בספרות למקובל בהתאם. זו לסקירה במיוחד פותחו וחלקם 

(Brestan & Eyberg, 1998; Eyberg, Nelson & Boggs, 2008), ם אודותמחקרי בין הבדלנו 

 כנראה" יםהנחשב אלה ובין, well-established" (WE)" "ערוכים היטב" הנחשבים התערבויות

 בשיטות שימוש של החשוב קריטריוןשה הניחה הסקירה. probably efficacious" (PE)" " מועילים

 עת מכתבי לקחונ המאמרים שכל העובדה על בהסתמך ,מולא מהימנות סטטיסטיות עיבוד

 בשיטות לשימוש דיים טובים כמסננים משמשים האלה העת כתבי שעורכי היא ההנחה. שפיטים

 :בסקירה שימוש נעשה בהההתערבות  מחקר איכותבדיקת ל הקריטריונים רשימת להלן. אלה

שנמצא ברמה  התערבותאודות  למחקר ביותר הבסיסי הקריטריון. ביקורת קבוצת של קיומה( 2

 לקבל יכלה ההשוואה קבוצת. להתערבות כפופה שאינה השוואה קבוצת של קיומה הוא WE של

 התערבות לכל זוכה שאינה או, התערבות לקבלת המתנה של במעמד להיות, אחר מסוג התערבות

 בהם למחקרים היא הסקירה לאורך יותר המשמעותית וההתייחסות הברורה ההעדפה. טיפול או

 ביקורת קבוצת כלל לא המחקרים של מצומצם חלק, זאת עם יחד. השוואה קבוצת קיימת

 לדוגמה כמו החוקרים שנתנו מספק הסברב בתלות זאת. בסקירה להתייחסות זכה זאת ולמרות

 כללנו אחרים אחדים במקרים. עצמה ההתערבות לשיטת הקשורות כאלה או אתיות מגבלות

, הםמתכני, שלהם התכנון ךמהלמ ללמוד מה שיש שהערכנו משום ביקורת קבוצת ללא מחקרים

למחקר  תכנון עם מעניין פיילוט מחקרב מדובר שהיה או, הישראלי להקשר שלהם מהרלבנטיות

 .(Day et al., 2011 לדוגמה) עתידימקיף 

 של חלוקה הוא נוסף  WEקריטריון. והביקורת ההתערבות לקבוצות מקרית בהקצאה שימוש( 1

 .מקרי באופן ביקורת ולקבוצת ניסוי לקבוצת המשתתפים

 התנהגות אחר מעקב, תצפית, עצמי דיווח למשל) ומגוונים תקפים, מהמנים במדדים שימוש( 3 

 לאבחון( א מדדים במגוון שהשתמשו מחקרים על דגש שמנו. (קלינית הערכה, שונות במסגרות
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.  הילד מבחינת ההתערבות תוצאות למיפוי( ג ההתערבות לתיאור( ב הילד של ההתנהגות בעיות

 או מסוכנת אלימה בפעילות ירידה, קליניים בסימפטומים ירידה, סובייקטיבית רווחה  – למשל

( ד( בהתנהגות נצפה שינוי, החלטות קבלת/  מידע עיבוד/  התנהגות דרכי של למידה, עבריינית

 ביחס למשל ,למבוגרים סביבולא רק אלו הנוגעות לילד אלא גם  – ההתערבות תוצאות למיפוי

 הוריות פרקטיקות של למידה, קליניים בסימפטומים ירידה, סובייקטיבית רווחה – להורים

, הורית חוללות( אלימות, ענישה, נזיפות) שליליות הוריות בפרקטיקות ירידה, מיטיבות חדשות

 . מההתערבות רצון שביעות

 אוכלוסיה עם במחקרים שמדובר משום. המחקר מן משתתפים של נשירה שיעור על דיווח( 4

 . רבה חשיבות בעל הוא זה נתון, ההתערבות את לסיים לא שמּועדת

 ההתערבות מטרות של ברור לתיאור היא הכוונה. ההתערבות במהלך ברור מפרטב שימוש( 5 

 .להשגתן האופרטיביות והדרכים

 המשפחה בבית בתצפית – למשל. המחקר מהלךב (Double Blind) כפולה סמיות או סמיות( 6 

 או, בניסוי הילד שייך קבוצה לאיזו יודע ינוא הצופה. הילד התנהגות או הורים התנהגות אחר

 לגבי מיודעים בהכרח לא מורים אוניברסאליות בהתערבויות. המחקר מטרת מהי יודע שאינו

 .שהם מטרת ההתערבות בכיתתם מאובחנים ילדים

 .(לפחות חודשים 3) ההתערבות לאחר ניכר זמן כעבור מעקב על דיווח( 7

 הייתה כן אם אלא, תריסר מעל) כל אחת מקבוצות ההשוואהב משתתפים של מינימאלי מספר( 8

 .(פסיכותרפיים אורך ובמחקרי מוח במחקרי לעיתים שקורה כפי בפחות להתמקד מוצדקת סיבה

 מבעיות סובליםכ אובחנו או חברתית אנטי הפרעה או ,ODD ,CD מ כסובלים אובחנו הילדים( 9

הכוונה בקריטריון זה היא כי יש יותר מדרך אחת . אחת ד"מחו יותר ס"ע כלליות התנהגות

 במגוון התבצע הילדים אבחוןלהכליל ילדים עם ה"ה במחקר, ולא כולן מחייבות אבחון קליני. 

 הורים תפיסות המודדים מתוקפים בשאלונים שהתקבלו כפי) הורים או/ו מורים דיווחי: דרכים

 ה סמך על מתוקף קליני שאלון, המטפל הקלינאי של הפניה, DSM) ה בסיסעל  וזאת ומורים

DSM ,היה העיקרי האבחון בה קודמת מניעה לתכנית הרשמה סמך על רציפה הפניה ODD  ו CD 

 נעשתה ההתערבות כאשר סימפטומים רמת של בדיקה(, עדכני אבחון גם נעשה כאלה במקרים)

 הפגנת של סיכון לרמות חלוקה, פסיכולוג/פסיכיאטר י"ע שהתבצעה אבחנה, אוניברסאלי באופן

 מסלולי  סמך על  וניתוח חלוקה, בעתיד אלימות להפגנת הסיכון רמת קרי, בעתיד סימפטום

 (.Classes of Trajectories ( התנהגות בעיות של שונים התפתחות

 

 כמצליחות שהוכחו טיפול שיטות .2

 עם ונוער לילדים והתערבות טיפול שיטות אודות האחרונות בשנים נערך מחקרים של רב מספר

חלק ל כי הראו אנליזה ומטה שיטתית סקירה מאמרי ועשרות RCT מחקרי מאות. פסיכופתולוגיה

 זכו שלא מאלה יותר טוב במצב נמצאים תרפיה שמקבלים ילדים וכי אפקט יש טיפוליםמה

 ADHD ו, דיכאון, חרדה של קליניות לבעיות הנוגע בכל הדבר נכון בפרט(. Kazdin, 2000) לטיפול

 ה"ה של המקרה(. Kazdin & Nock, 2003) ראיות מבוססי טיפולים של סוגים כמה זוהו שלהן

, מזיקות כה ותוצאותיה, נפוצה כה קטגוריה זו אחד מצד. זו לקבוצה חלקי באופן משתייך

, בתחום ההתערבות תכניות ריבוי למרות, זאת עם יחד. עמה להתמודד בכדי פותחו רבות ששיטות

-ורונן רוזנבאום) שלהן והמועילות היעילות לרמת בנוגע קפדני חקירה תהליך עבר לא הגדול חלקן
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 יעילות על הצביעו מעבדה בתנאי שנערכו מהמחקרים חלק, לדוגמה, כך(. 1022, רוזנבאום

 של הרגילים החיים בתנאי שלה המועילות על הוכחה חסרו הם אולם, אלה בתנאים ההתערבות

 יחסר אולם, תקפים מדידה כלי על המבוססות חיוביות תוצאות יציג המחקר כזה במקרה. הילד

 עם קשריו על, בכיתה התנהלותו על, הוריו עם הילד יחסי על ההתערבות השפעת לגבי עדויות

 המוכחות מההתערבויות שחלק טוענים( 1003) ונוק קאזדין, מכך יתרה. הלאה וכן חבריו

 שלהן ושהאפקט אחרות תכניות על עדיפות שהן מראות לא, בשדה הפועלות אלה כולל, כמוצלחות

 .זמן לאורך נשמר

 בחרנו. הנוכחית בעבודה האמפיריים והמחקרים השיטתיות הסקירות נבחנו זו הבנה רקע על

 הורים עם התערבויות: בספרות הדומיננטיים שהם, עיקריים סוגים לכמה ההתערבויות את לחלק

 חפיפה יש. פרמקולוגית והתערבות ספר בבית תערבויותה, הילדים עם ישירה עבודה ,ומשפחות

 ביותר שימוש כוללות רבות התערבויות הבעיה מורכבות בשל שכן, הללו הקטגוריות בין מעטה לא

 . ונוחה מתאימה נראית זו חלוקה שלנו האנליטיות למטרות, זאת עם יחד. אחת דרך מאשר

 התערבויות. ה"ה עם ישיר באופן לעבוד שמכוונות התערבויות ורק אך להציג בחרנו כי לציין יש

4 ,לדוגמה כך. הובאו לא – ה"לה קשורים הללו אם גם – רקע גורמי על הפועלות
Head Start היא 

-סוציו ממעמד המגיעים הרך בגיל ילדים עבור ב"בארה ביותר הגדולה מוקדמת להתערבות תכנית

 מיומנויות על עבודה, מגוונים שירותים המספקים מרכזים מפעילה התכנית. נמוך אקונומי

 הילדים אצל נפשיים משתנים מגוון על משפיעה התכנית. ועוד הילדים עם פעילויות, הוריות

 מהשפעותיה חלק אם גם, והתנגדויות לתוקפנות הקשורים כאלה גם ביניהם, הוריהם ובקרב

 והיא שלה עיקרית מטרה אינו ה"בה שטיפול משום אולם(. Deming, 2009) הזמן עם אובדות

 דומותיה ואת אותה מלכלול נמנענו – אלה ילדים של הפרטניים צרכיהם על לענות מתוכננת איננה

 .  בסקירה

 התערבות תכנית כל של מפורט תיאור להביא נועדה לא הנוכחית הסקירה כי, לסיום לציין חשוב

 השיטות" עם להיכרות רבה חשיבות ישנה, כן פי על אף. מחקרי בדיקה מערך כל של או

 מצומצם באופן לתאר בחרנו כך לשם. שלהן הסטטיסטי האפקט גודל לציון מעבר", שעובדות

 אמפיריים ממחקרים דוגמאות להציג דומה ובאופן, טיפולית קטגוריה בכל התערבויות מספר

 .אותן הבוחנים

 

 ומשפחות הורים עם התערבויות 2.1

 מהאקלים עמּוקֹות ומושפעת הוריהם עם יחסיהם של תולדה היא הילדים כל של התנהגותם

 להתנהגות ההורות סגנון שהתאמת היא הורים עם התערבות בשיטות ההנחה. גדלו בו המשפחתי

 התנהגותו את תקטין, וקשיים קונפליקטים עם הלה של ההתמודדות יכולות את תשפר הילד

 החיים באירועי התערבות באמצעות נעשית ההורים הדרכת. הנפשית לרווחתו ותתרום המתנגדת

 ההורים. הוריות פרקטיקות לגבי וייעוץ משותפת חשיבה ובעזרת המשפחה של היומיומיים

 הכלה, משמוע אמצעי, תקשורת דפוסי, גבולות להצבת הקשורים ורעיונות שיטות לגבי מונחים

 וכך שלהם האפקטיביות את להגביר מיועדים הללו. הלאה וכן חיוביים וחיזוק עידוד, רגשית

 .הילד אצל ומרדנית, מפריעה, אימפולסיבית התנהגות בהפחתת לסייע

                                                                 
4
 .12.4.1023 ב אוחזר, http://www.acf.hhs.gov/programs/ohs התכנית של הבית לאתר קישורית ראו 

http://www.acf.hhs.gov/programs/ohs
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 בנות 883 ו, בנים 3927 שכללו מחקרים 81 הקיפה זה בהקשר הראשונות הגדולות הסקירות אחת

 הסקירה (.Brestan & Eyberg, 1998) ראיות נתמכות הורים להדרכת שיטות כמה על הוהצביע

 שעמדו טיפול שיטות על והמליצה, התכניות את שבחנו TCR ה מחקרי איכות את בקפידה בחנה

 Living withראתנק אלה שיטות מבין הראשונה. ביותר הגבוהים המחקריים בסטנדרטים

Children ,מטרתה. התנהגות עיצוב של אופרנטיים עקרונות מבוססת הורי אימון שיטת והיא 

 להעניש או ולהתעלם טובות התנהגויות לתגמל, הילד של בעייתיות התנהגויות לנטר הורים ללמד

 ונמצאה טיפול ללא ביקורת לקבוצת או אחרות לשיטות הושוותה השיטה. חמורות התנהגויות

 "המופלאות השנים" היא הנוספת השיטה. שונים מרקעים ובנות בנים עבור, מהן יעילה

(Incredibe Years) של בסקירה חשוב לדגש לב לשים יש. בהמשך, בנפרד, בהרחבה תתואר והיא 

 דיווחו שנסקרו מהמחקרים 37.5% רק. האחרות הסקירות ברוב עצמו על שחזר, ואייברג ברסטאן

 תוצאות על שדיווחו שאלה בעוד, ההתערבות מתום חודשים שישה לאחר מעקב בדיקות על

 . הזמן עם קהה ההתערבות של האפקט רוב כי הראו טווח ארוכות

 שבחן אנליטי-מטה סקירה במחקר, למשל כך. דומות תוצאות הציגו יותר עדכניים סקירה ימאמר

 בגילאי ילדים 3,041 וכלל ה"ה עם לילדים חברתיות-פסיכו התערבויותשורה של  על מחקרים 36

, ספציפי באופן. (Comer et al., 2013) מובהק אשר מביאות לשיפור התערבויותיש  כי נמצא 1-8

 בטיפול. המשפחה עם התנהגותי טיפול על שהתבססו אלה היו מאחרות טוב שעבדו ההתערבויות

 של מחודש עיצוב י"ע, ישיר לא באופן נעשית הילד של ההתנהגות בעיות על העבודה זה

 מעגלי להקטין, אפקטיביים משמעת באמצעי שימוש לעודד היא המטרה. ההוריות הפרקטיקות

 המליצו החוקרים. בבית המשפחתית האווירה של ויציבות עקביות ולהגביר, הורית וענישה כפייה

 להשתמש( ב"לארה היא ההתייחסות) הגוברת המגמה פני על אלה בשיטות השימוש העדפת על

 (. שם) אלה מוקדמים בגילאים כבר שונים מסוגים הרגעה בתרופות

 עם לילדים הורים עם( CBT) התנהגותי-טיפול קוגניטיבי ותמבוסס התערבויות על, נוספת סקירה

מחקרים על  23 כללה הסקירה. (Furlong et al., 2012) דומות למסקנות הגיעהCD  מסוג ה"ה

-quasi) חלקי RCT עם השלושו RCT במתכונת העשר מתוכן, הורים בקבוצות התערבויות

randomized) .בקבוצות 431, ההתערבות בקבוצות 646) משתתפים 2,078 הסקירה כללה כ"בסה 

 של התנהגות בבעיות מובהקתו מתונה ירידה הניבה הורים הדרכת כי הראו התוצאות(. הביקורת

 וגם הורים דיווחי על הסתמכה ההערכה כאשר גם נכון היה הדבר. (d = 0.53גודל אפקט ) הילדים

 מובהק לשיפור בנוסף הובילו ההתערבויות. עצמאית חוקרים הערכת על הסתמכה כאשר

 תיוההתערבו, ועוד זאת. הורות של חיוביות במיומנויות ולשיפור ההורים של המנטאלית בבריאות

 על בנוסף הצביעו ההתערבויות. קשותנוו שליליות הוריות בפרקטיקות מובהקת להפחתה הביאו

 על עמדה הנורמטיבי ההתנהגות לטווח התנהגות בעיות עם ילד הבאת עלות ;כלכלית תרומה

 כאשר צנועה נחשבת זו עלות. המתנה רשימת של ביקורת לקבוצת בהשוואה, למשפחה 1,500$

 למשפחתו, לילד ה"ה של וחוקיות, חינוכיות, חברתיות, בריאותיות לעלויות מושוות היא

 או התנהגותי דגש תבעלֹו בקבוצה להורים התערבויות כי ,כן אם, היו הסקירה מסקנות. ולקהילה

 הקצר בטווח משפרות הן. הכספית בעלות והן בתוצאה הן אפקטיביות הנן קוגניטיבי-התנהגותי

 . שלהם ההורות מיומנויות ואת, הוריו של הנפשית הבריאות את, הילד התנהגות את
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 עד האימון התחלת) הילדים של מוקדם בגיל ומשפחתי הורי אימון כי העלתה נוספת RCT סקירת

 תכניות(. Piquero et al., 2008) התנהגות בעיות להפחתת יעילה התערבות מהווה( הילד של 5 גיל

 55 של המשוקלל האפקט גודל. 5הורים עם קבוצתיים או אישיים מפגשים כללו זה מסוג

, לכך בהתאמה. 0.356 על עמדעל סמך איכות העדות המחקרית  בקפידה שנבחרו המחקרים

 ללא הביקורת שבקבוצות בעוד בעייתית להתנהגות בעתיד חזרו מהילדים 33% כ הניסוי בקבוצות

 היה מוקדם הורי שאימון בכך התומכות ראיות נמצאו, כך על נוסף. 50% היה הנתון התערבות

 .הבגרות ובתחילת המאוחרים הנעורים בשלבי פשע ומעשי נוער עבריינות בהפחתת אפקטיבי

 שילדיהן למשפחות המיועדת תכנית היא Multisystemic Therapy (MST)  –מערכתית -תרפיה רב

 בסכנה נוער על מדובר. חמורות והתנהגותיות רגשיות מבעיות וסובלים ההתבגרות בגיל נמצאים

 באשפוז או, רווחה במוסדות, אומנת במשפחה עצמו את למצוא ועשוי הזנחה או התעללות שעבר

 בני עם שעובדים מטפלים מכשירה התכנית. עבריינית בפעילות בנוסף מעורב חלקם. פסיכיאטרי

 להתנהגות שתורמים וסביבתיים משפחתיים, אישיים גורמים ולשנות לזהות במטרה המשפחה

 עצמה ההתערבות. קליניים ומפסיכולוגים מפסיכיאטרים הדרכה מקבלים המטפלים. בעייתית

 ס"בבי השקעה, חברים עם יחסים, הוריות מיומנויות, תקשורת דפוסי לשנות ניסיונות כוללת

 ולפי, המשפחה חברי כל עם עובד שהוא משום ממדי-רב טיפול זהו. חברתיות בקבוצות ופעילות

 פרוסה התכנית. הילד של השווים קבוצת מול או ס"בבי המקצועי הצוות מול פועל הצורך

 במאמר. גבוהות ציפיות ממנה יש לכך ובהתאם, גדולים בסכומים מתוקצבת, רבות במדינות

 רמת למרות. אחרות לתכניות ביחס MST ה תכנית את שבחנו RCT מחקרי שמונה נבדקו סקירה

 של לאפקטיביות ברורה עדיפות להראות הצליחה לא הבדיקה, התכנית של הגבוהה המקצועיות

MST לא, התכנית סיום לאחר בממוצע שנים שלוש של במעקב, לדוגמה. אחרות תכניות פ"ע 

 שהשתתפו אלה מול MST ב שהשתתפו מתבגרים של המעצרים במספר מובהקים הבדלים נמצאו

לעומת זאת, אייברג ושות'  (.Littell, Popa & Forsythe, 2005) כלל טופלו שלא או אחרות בתכניות

התגלתה כתכנית  MSTדיווחו על שני מחקרים אחרים, שבוצעו ע"י צוות מחקר אחד, שבהם ה 

(. המסקנה Eyberg, Nelson & Boggs, 2008עדיפה ביחס לשירותים וטיפולים כלליים בקהילה )

 כי לציין ישאם כך היא כי זוהי תכנית שהנה "כנראה מועילה" לטיפול במתבגרים עם ה"ה. 

 יפולהט ניסיון לעיתים והיא, ההתנהגות אפיוני מבחינת ביותר קשה לאוכלוסיה מכוונת התכנית

 .בחייהם קיבלו אלה נוער שבני הראשון

 

 יש עדויות על הצלחתןש ספציפיות תכניות 2.1.2  

 "Incredible Years"תכנית  (א

 ,Incredible Years( "Bywater, 2012; Webster-Stratton, Reid, & Hammondתוכנית ההתערבות "

2004; Webster-Stratton, Reid &, Stoolmiller, 2008  מורים במטרה לתת מענה להורים ו( פותחה

זו תכנית שנחשבת מוצלחת ביותר . 8עד  3בקרב ילדים צעירים בגילאי  המתמודדים עם ה"ה

                                                                 
5
 Parent-Child" ו"  Incredible Years" ," Triple P-Positive Parenting" היו בסקירה שנבדקו העיקריות התכניות שלוש 

Interaction Therapy" .בהמשך יפורטו מהן שתיים. 

6
, ממאה נמוך משתתפים מספר עם, יותר ישנים מחקרים. השונים המחקרים של האפקט בטווח הטרוגניות נמצאה 

  .יותר גבוה אפקט גודל לקבל נטו ב"בארה שנעשו וכאלה
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ובעלת שם בינלאומי; היא זכתה בפרסים שונים ואומצה כתכנית מודל ע"י המשרד האמריקאי 

 . 7למניעת עבריינות נוער וע"י המרכז האמריקאי למניעת שימוש בחומרים ממכרים

עצמאיים הראו את  RCTשנעשו ע"י מפתחי התכנית, ועוד חמישה מחקרי  RCTשישה מחקרי 

התכנית הראתה יעילות בהפחתת בעיות התנהגות האפקטיביות שלה במשתנים חשובים שונים. 

בנוסף, אצל הילדים, בעלייה במידת ההיענות שלהם לדרישות ההורים, ובַאפקט החיובי שלהם. 

עלייה בכמות דברי העידוד והשבח מפי ההורים, ירידה בדיבור ביקורתי ומתן הוראות  נרשמה

שליליות, עלייה ביצירת גבולות אפקטיביים, המרה של ענישה גופנית בטכניקות משמוע לא 

 אלימות, והגברת הניטור על הילדים. 

. פטרסון הדגיש את (Patterson) התכנית מבוססת על מודל הלמידה החברתית של ג'רלד פטרסון

הילד הצעיר. התנהגותו של על וקשרי הגומלין עם ההורים  השפעתם של תהליכי סוציאליזציה

 עודדיםמשניתנים ע"י הורים ומורים יעה כי חיזוקים שליליים " שפיתח הצהשערת הכפייה"

והביקורתיות של  כופותהתנהגויות הגויות סוטות בקרב ילדים מחד ואת הומנציחים התנה

עם ה"ה יכול להגיע רק  ילדיםבהתנהגות החברתית של  שינוידמויות הסמכות מאידך. לפיכך, 

ל במילים אחרות, זהו התפקיד ש. בעקבות שינוי מעמיק ועקבי בהתנהלות של דמויות הסמכות

ובמקביל להציג  ,של הילד בעייתיתעם התנהגות טוב יותר להתמודד איך ללמוד  ההורים והמורים

וח מסוגלות תיפהתוצאה של שינוי הורי כזה, אליבא דפטרסון, תהיה לפתרון בעיות.  ימודל חיוב

פיתחו פטרסון לאור ממצאי מחקרי אלו  אצל הילד. ת התנהגות אגרסיביתחברתית והפחת

 שמטרתם 'Parent Management Training' ועמיתיו התערבויות טיפוליות מכוונות הורים שכונו

שיפור יגרור עימו וסי התנהגותם ביחס לילדיהם, שינוי אשר להורים לשנות את דפלסייע 

  .בהתנהגות הילדים

 ה את תכנית "השנים המופלאות"יעמיתו Webster-Stratton ופיתח המודל של פטרסון לאור

בסדר  –ששמה דגש על חיזוק המיומנויות ההוריות, חיזוק מיומנויות המורה, והכנת הילד 

 ה"ה המסווגיםעל בסיס זיהוי גורמי הסיכון וההגנה להתפתחות  בנויההתוכנית  חשיבות זה.

. 3מורה. -. מעורבות הורה1. כישורי ניהול כיתה של המורה ואקלים הכיתה. 2לארבע קטגוריות: 

. עוני. 4מוכנות הילד לבית ספר )יכולות חברתיות, יכולת לויסות רגשי ואי קיום בעיות התנהגות( 

גורמי הגנה הקריטריונים הראשונים, מתוך השערה כי שיפור ב בשלושת עצמה עוסקתהתוכנית 

 של בעיות התנהגות. אלו ימנע דפוסים

 הורים הוקצו( Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004)פנימי שבחן את התכנית מחקר ב

קבוצת הדרכת ( 2 משש קבוצות. באופן מקרי לאחתבגילאי ארבע עד שמונה עם ה"ה לילדים 

( 4 (CT) קבוצת הדרכה לילד( 3( PT+TT) קבוצת הדרכת הורים והדרכת מורה( 1 (PT)הורים 

קבוצת הדרכה לילד, הדרכת הורים והדרכת ( 5 (CT+TT) קבוצת הדרכה לילד והדרכת מורה

 . (קבוצת השוואה)קבוצת המתנה לטיפול ( 6( CT+PT+TTמורה )

ת קבועה בנושאים התואמים חודשים בתדירו 6כל קבוצות ההתערבות קיימו מפגשים לאורך 

צרכיהם. הדרכת ההורים התמקדה בדרכי תמיכה בהצלחת הילד בבית הספר מבחינה ללתפקידם ו

ועידוד המעורבות  ההורים המורים התמקדה ביצירת קשר חיובי עםאקדמית וחברתית. הדרכת 

                                                                 
7

 רבים מעקב ימחקרו, ההכשרה של ראשוני פירוט, כללי תיאור שמציע התכנית באתר ראו 
http://www.incredibleyears.com/index.asp. 13.3.1023 ב אוחזר 

http://www.incredibleyears.com/index.asp
http://www.incredibleyears.com/index.asp
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באסטרטגיות לניהול כיתה )שימוש יעיל בחיזוקים ותמריצים, קידום ויסות  ה תרגולכללו שלהם

הדרכת הילדים התמקדה בהקניית מיומנויות של הילדים, שיטות למידה אקטיביות(. עצמי רגשי 

 חברתיות, אסטרטגיות לפיתרון בעיות, רכישת היכולת לאמפתיה, הבנת האחר ושיתוף פעולה.

הספר -בבית ת ראיונות עם מורים והורים, תצפיות בבית,הערכת התוכנית התבצעה באמצעו

שאלונים להערכת ההתנהגות החברתית של  כן ע"י מילויהפגישות, וובקליניקה בה התקיימו 

צות ההתערבות כי חל שינוי בכל אחת מקבוצות ההתערבות. קבו הראוהערכה ההילדים. תוצאות 

, ושיפור מודל הורות חיוביההורות לכיוון שיפור משמעותי בסגנון  שכללו הדרכת הורים הפגינו

נון שיפור בסג חל (CT+TT)והדרכת הילד והמורה ( CT) בהתנהגות הילדים בבית. בהדרכת הילד

שינוי חיובי באינטראקציה עם האם. קבוצות  ( ובנוסףהורות מפקחת אך פחות נוקשהההורות )

 (CT)קבוצת הדרכת הילד בלבד התערבות שכללו הדרכות למורה הביאו לשינוי בניהול הכיתה. 

השפיעו אף הם על התנהלות המורה בכיתה. ההשפעה הגדולה ביותר ( PT) והדרכת ההורים בלבד

בהערכה נוספת שהתקיימה שנה לאחר (. CT+PT+TT) נצפתה בקבוצת הדרכת ילד, הורה ומורה

לילד דווח  הערכה בתום ההתערבות, נמצא כי רוב התוצאות נשתמרו, ובקבוצות שכללו הדרכות

על שיפור וקידום נוסף בהתנהגות בבית. מסקנות החוקרים היו כי להדרכת ההורים והמורים, 

הליווי לאורך זמן ובמספר מעגלים אפשר  לד, יש משמעות וחשיבות רבה.כמערכת המקיפה את הי

 הטמעה, הפנמה ושינוי התנהגות לטווח ארוך. 

העולם, לא כל המחקרים שבחנו אותה עמדו יש לציין, כי אף שתכנית זו מוכרת ברחבי 

, רק מחקר אחד עמד What Works Clearinghouse התקן של בקריטריונים המחמירים ביותר. ע"פ

 . 8מסכמים כי יש מעט ראיות התומכות באפקטיביות של התכנית WWCבסטנדרט ולכן ה 

 
 הורות תומכת קשר ותקווה -התקשרו"ת  (ב

על העקרונות והניסיון של מערך "השנים  תכנית התערבות ישראלית המבוססת אהי 9התקשרו"ת

עם  3לילדים מגיל  הורים עםנעשית בתכנית זו לעיל. העבודה  המופלאות" האמריקנית שתואר

התכנית פעמים לאורך השנה.  24ל  21משתתפים בין  20-24בנות  ה"ה. ההורים נפגשים בקבוצות

ישנה של האבות במפגשים, והיא רגישה לתרבות ולמקום. כך, מדגישה את חשיבות נוכחותם 

. מנחי הקבוצות הם , וכדומהמיוחד הוריות, גני חינוך-, אימהות חדהתייחסות נפרדת לחרדים

חינוכיים שעברו הכשרה. הם עובדים -העובדים בשירותים הפסיכולוגים פסיכולוגים חינוכיים

שעות להכשרת מנחים:  40נדרשות . 10משפ"יבאמצעות ספר ההדרכה של התכנית שהם מקבלים 

. שעות הדרכה שמלווה אותם בשנה הראשונה להרצת התכנית 26להכשרה בסיסית ועוד  14

 התערבותהלכך במיוחד ע"י מפתח התכנית. ידי מנחים מנוסים שהוכשרו -ההכשרה ניתנת על

מיומנויות של משחק  , בין היתר,כולליםתכנים שנמצאו מועילים במחקר, ה מורכבת ממספר

                                                                 
8
 p://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=590htt  30.06.1023אוחזר ב 

9
 לפירוט התכנית באתר שפינט ראו 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/HorimMishpacha/hitarvut/TochnitHitkashrut.htm 

ינגיש את  החדש. הפרסום הפתוח של ספר ההדרכה שעדיין איננו זמין ספר הדרכה עדכני בימים אלה נכתב 10
 התכנית לאנשי מקצוע נוספים.

http://ies.ed.gov/ncee/wwc/interventionreport.aspx?sid=590
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ילד; עידוד ותגמולים לחיזוק הקשר ולטיפוח כישורים חברתיים -ילד לחיזוק קשר הורה-מונחה

עם השני תקשורת פתוחה של הילד; "הורים כצוות": חיזוק יכולתם של ההורים לנהל אחד 

ם , לפתור מחלוקות ולעבוד בשותפות; הצבת גבולות ברורים באמצעות טיפוח כישורייתתואמפ

יחס ממתן הוריים ולמידת אסטרטגיות לפתרון בעיות, ניהול כעסים והתמודדות עם לחץ; 

 התנהגות תוקפנית ומתריסה של הילד באמצעות משמעת מיטיבה ולא אלימה )כגון התעלמותל

ילד; מיומנויות ליצירת -ת לטיפוח ושיקום קשר חיובי הורה, פסק זמן והחזקה(; מיומנויוזמנית

הוי מיומנויות ויסות עצמי של ההורה )זי שיתוף פעולה ושינוי התנהגותי; דדתוירה המעווא

דוריים; -הות תגובה והיכרות עם דפוסים רבחיזוק היכולת להש כפתורי הפעלה והרגעה עצמית(;

ילד; הפעלת כלים של משמעת עם דגש על הצבת גבולות ברורים ל ות הפעלת משמעתמיומנוי

 שיתוף פעולה ותקשורת בין ההורים דרך רון בעיות; מיומנויותמטיבה ולא אלימה )פסק זמן( ופת

מיומנויות שיתוף פעולה ; הקשבה, פתרון מחלוקות, גיבוש חזון מוסכם והתמודדות משותפת

 ועבודת צוות עם הגננת להפעלת כלים של שינוי התנהגותי.

 .(Somech & Elizur, 2012) האפקטיביות שלה שבחן אתפנימי יחיד התכנית הפעילה מחקר אורך 

קו אקראית לשתי קבוצות בעלי ה"ה. ההורים חול 3-5עם ילדים בני  משפחות 109במחקר נבדקו 

הביקורת שקיבלה תמיכה לקבוצת  69 לקבוצת הניסוי )קבוצת ההכשרה להורים( ו 240מחקר: 

התוצאות בקרב הילדים הראו שיפור מובהק בבעיות התנהגות בקבוצת הניסוי מינימאלית. 

מת קבוצת הביקורת. בקרב ההורים נרשם שיפור מובהק בתחושת המסוגלות של ההורים לעו

לעומת קבוצת הביקורת. בבדיקת מעקב לאחר שנה נרשמה ירידה מובהקת ובמיומנויות הוריות 

נקודת הסיום של התכנית. הן ביחס לנקודת ההתחלה והן ביחס ל תנהגות של הילדיםהבבעיות ה

ת חשיבות השיפור בתכונה של קהות רגשית בקרב ילדים קבוצת הניסוי. החוקרים ציינו במיוחד א

-זאת משום שקיומה מהווה אינדיקאטור לפיתוח בעיות התנהגות בנעורים ולהתנהגות אנטי

כיום זהו המחקר היחיד שנעשה על התוכנית. לפי הכללים של יש לציין כי חברתית בבגרות. 

, התערבות זו עשויה לקבל צמת העדות ליעילותןהאתרים המסווגים התערבויות לפי מידת עו

מתוך המתנה למחקרים נוספים לפני שניתן יהיה להכריע אם היא הערכה כ"תוכנית מבטיחה" 

 תוכנית שהוכיחה את יעילותה. 

 

  Triple P (Positive Parenting Program) (ג

Triple P במשך שלושת העשורים  ממדית שפותחה באוסטרליה-היא תכנית התערבות רב

. מטרתה לצייד את 26מיועדת להורים של ילדים עם ה"ה מינקות ועד גיל  תכנית. ההאחרונים

ההורים באסטרטגיות ברורות וקלות ליישום שיאפשרו להם לנהל את התנהגות הילד בביטחון, 

עות הנ למנוע בעיות, ולבנות יחסים בריאים וחזקים. התכנית מורכבת מחמש רמות התערבות

האוכלוסייה  ובמקביל קטנה מתקדמים ברמה עולה עוצמת ההתערבותככל ש מהכללי לפרטני;

(. ברמה הראשונה ישנה הפצה Sanders, Mazzucchelli, & Studman, 2004) אליה היא מיועדת

נרחבת של מידע אודות אסטרטגיות הוריות ע"י שימוש בקמפיין במדיה ובתקשורת. הרמה 

להורים עם דאגה ספציפית ביחס להתנהגות או להתפתחות ילדיהם. מתקיימות השנייה מיועדת 

פנים מול פנים או בטלפון(, בהן ניתנות עצות ספציפיות לפיתרון  דקות 10שתי פגישות קצרות )כ 

בעיות נפוצות בנושאים התפתחותיים וכן ניתן דגש מסוים על התמודדות עם בעיות התנהגות. 

ורים הזקוקים להתייעצות מעמיקה עם איש מקצוע או להדרכה הרמה השלישית מיועדת לה
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 הרמה הרביעית דקות כל אחת. 10בבניית מיומנויות הוריות. רמה זו כוללת ארבע פגישות בנות 

מיועדת להורים אשר מעוניינים באימון אינטנסיבי במיומנויות הוריות. מרבית הילדים בשלב זה 

 20חסית. ההדרכה מועברת בקבוצות או בנפרד ונמשכת מתמודדים עם בעיות התנהגות חמורות י

מיועדת להורים לילדים עם בעיות התנהגות מרובות מפגשים(. הרמה החמישית  8-20שעות )בין 

ההתערבות ברמה זו מועברת באופן מותאם, פרטני  המקיימות לצד התנהלות משפחתית בעייתית.

דק'(. מודל העבודה ברמה החמישית  60-90מפגשים, בני  22ואינטנסיבי לכל משפחה )בממוצע 

כולל דגש על פיתוח מיומנויות הוריות, ניהול מצבי הרוח ההוריים, פיתוח אסטרטגיות לניהול 

  לחצים והתמודדות וכן שיפור היכולת להענקת מתן תמיכה לפרטנר להורות. 

אחד במי שונה. נוסתה על מגוון אוכלוסיות מרקע קליני, מעמדי, אתני ולאו Triple Pתכנית ה 

 & ,Tellegen) משפחות 659מחקרים אשר כללו  21ו נכללעל התכנית  אנליזה-ממחקרי המטה

Sanders, 2013)במודל בהשפעתם על  1-5לרמות  גדולים עד בינונייםתוצאות הראו גדלי אפקט . ה

גדולים לשינוי בסגנון הורי,  גדלי אפקטצמצום בעיות ההתנהגות של הילד. במקביל, נמצאו 

שביעות רצון של ההורים מהתכנית, מועילות והסתגלות הורית, יחסים הוריים והתנהגויות של 

הילד כפי שעלו בתצפית. לא נמצא אפקט משמעותי לשיפור התנהגויות ההוריות עצמן, כפי שעלה 

 מהתצפיות. 

. להורים נגישות תמיד אינן הן ה"בה בטיפול לותיליע נחשבות הורים התערבויותש למרות

 בייקר, סנדרס של המחקר מטרת. בתכניות ואבות אמהות השתתפות בין גדול פער ישנו, לדוגמה

  Triple P התערבות של יעילותה את לבדוק הייתה (Sanders, Baker, & Turner, 2012) וטורנר

 המדגם(. Early onset) מוקדמות התנהגות בעיות עם לילדים הורים עבור האינטרנטית בגרסתה

 פ"ע הגבוה ברמה התנהגות בעיות בעלי( 1-9  טווח) 4.7 של ממוצע בגיל לילדים הורים 226 כלל

 של ליבה כישורי במספר השימוש אודות הוראות עם היכרות כללה ההתערבות. ההורים דיווחי

 הורות מהי .1: והן, רציפה בצורה מבצע שההורה מודלות 8 ב מוצגים הללו. חיובית הורות

 התנהגות עם התמודדות .3 חיוביים כישורים של הוראה .2 רצויות התנהגויות חיזוק .2? חיובית

 עם קניות ביצוע. 7 מוקדם תכנון י"ע בעיות של מניעה. 5 צייתנות-אי עם התמודדות .5 נאותה לא

 זו העברה תצורת של בלעדי מרכיב. מסוגלות ובעלי בטוחים ילדים לודיג .8 חיובית כחוויה ילדים

 דגימיםהמ וידיאו בקטעי שימוש י"ע הנעשה דבר, עצמי הורי ויסות על מאפשרת שהיא הדגש אוה

 התמקדות ישנה, בנוסף. הילד עם בעבודה מטרות הגדרת כגון עצמיים ניהול כישורי הוריםל

 בביטחון למשל המתבטאת האישית הסוכנות והרגשת ההורית העצמית מחוללותה בתחושת

 הורות יכישור של בוידיאו הדגמה כוללת המודולה .תלוי בלתי באופן בעיות לפתור העצמי

 ישנו, כן כמו. הכישורים להפעלת ביחס שלהם הניסיון את מתארים הורים בהם בקטעים המלווים

 ורגולציה החלטות קבלת, בעיות בפיתרון םההורי יכולת את לשפר שמטרתו אינטראקטיבי אימון

 לא ההתערבות. הרלבנטיים תרגוליםהו תכניםה עם עבודה חוברת באתר להוריד גם ניתן. עצמית

 תבצעושה מדידות .טכנית תמיכה ורק אך תמספקו, ההורים של טלפונית מקצועית בהנחיה מלווה

 ההסתגלות ורמת הילד התנהגות: הבאים במדדים שיפור הראו ההתערבות לאחר חודשים 6 ו 3

 פ"ע ההורות סגנון; הילד והתנהגות ההורה בהתנהגות ישירה תצפית פ"עו הורים דיווחי פ"ע שלו

 של קשות התנהגויות עם להתמודד ליכולת ביחס הורי ביטחון, משמעת סגנון) הורים דיווחי

 בין קונפליקטים, הילדים של בעייתית להתנהגות כתגובה הורי כעס, הורית הסתגלות, ילדים

 לתמיכה בתרומתו היא המחקר של המרכזית ההשלכה. (הילדים גידול סוגיית סביב ההורים
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 התנהגות בעיות עם לילדים הורים עבור עצמי בשירות אינטרנטית התערבות של אפשרית ביעילות

 אחרת או זו מסיבה נגישים שאינם להורים מאוד מועילה להיות יכולה כזו התערבות. מוקדמות

 . פנים אל פנים מפגשי המחייבת התערבות לתכנית

 

 Parent Management Training Oregon Model (ד

חברתית וסרבנית בקרב ילדים -להפחית התנהגות אנטי יועדתשמזוהי תכנית ותיקה לאימון הורי 

של פטרסון  עקרונות הלמידה החברתיתמתבססת על יא הבגילאי שנתיים עד שמונה עשרה. 

של סטייה  התרחשויותחברתי ולהפחית -מערך התנהגותי פרו שהוסברו לעיל שמטרתם לקדם

מועברת בפורמטים רבים, ובכלל זה בקבוצות של הורים, בעבודה פרטנית עם חברתית. התכנית 

ההורים לומדים כיצד לחזק  דרך סרטוני וידאו וספרות יעץ.הוריות, וכן -הורים, במשפחות חד

נפגשים  כיצד להכחיד התנהגויות לא רצויות בקרב ילדיהם. בד"כ הוריםמבוקשת והתנהגויות 

התכנית מובנית שעות בקבוצה, ולעוד שעה אחת באופן פרטני, במשך כחצי שנה לפחות.  2-1למשך 

מראש ומפורטים בה המטרה, הרציונל, -מאוד, וכל פגישה כוללת תכנים ברורים מוכנים

הפרוצדורה,וכן תרגילי ההדמיה ומשחקי התפקידים. חמש פרקטיקות הוריות גרעיניות מהוות 

 של התכנית: עידוד מיומנויות, משמעת, ניטור, פתרון בעיות ומעורבות חיובית. את הבסיס 

 ש ומצא RCTי מחקר כתכנית מנע. הופעלה באופן מוצלח על אוכלוסיות קליניות וכן ההתערבות

PMTO הגבירה את מיומנויות המשמעת של ההורים, והעלתה ה"ה בקרב ילדים מיתנה את רמת ,

 ,Ogden & Amlund-Hagen) של הילדים ע"פ הדיווח של מוריהם את רמת המסוגלות החברתית

על התנהגות י בובאופן חיאת הקשר ההורי, שבתורו משפיע  יזקה(. בנוסף, התכנית ח2008

הילדים. המחקר בתחום אף הראה שבאמצעות יישום נכון של התכנית אפשר להגביר את מידת 

הוריות -התפקוד ההורי של משפחות חדאו לחזק את  המעורבות של הורה חורג במשפחה,

(Bullard et al., 2010 .) 

 

 Helping the noncompliant child (ה

(, וגם היא מבוססת 3-8ילדים בגיל גן או בראשית בי"ס יסודי )גילאים הורים לתכנית זו מכוונת ל

דפוסי בסגנון הורות כופה החלפת על עקרונות הלמידה החברתית. מטרותיה כוללות: א( 

חברתיים ב( שיפור מיומנויות הוריות ג( עליה במידת ההתנהגות -אינטראקציה חיוביים ופרו

חברתית של הילד והקטנת מידת ההתנהגות הלא צייתנית והמפריעה. התכנית מועברת -הפרו

הדגמות, ויישום עם הילד  ,תפקידים יומשתמשת במשחק הורים באופן פרטני ולא בקבוצותל

במשך דקות  60-90מיים בשבוע למפגש של פע ובבית. ההורים נפגשים עם המדריךעצמו בקליניקה 

כחודש. התכנית מורכבת משני חלקים. בראשון ההורה לומד כיצד להגיב באופן חיובי פיזית 

ילולית להתנהגות קשובה וצייתנית של הילד, ולהשתמש ב"התעלמות פעילה" מהתנהלות לא מו

ולספק מסגרת זניחה. בחלק השני ההורה לומד כיצד להשתמש בהוראות ברורות שהינה מתאימה 

התנהגות טובה זוכה  –ברורה של השלכות הן להתנהגות מתנגדת והן להתנהגות מרדנית. לדוגמא 

שניות; התנהגות בעייתית מביאה לאובדן זכויות או לפסק זמן. ההורים  5לתגובה משבחת בתוך 

רושמים את ההתקדמות או הנסיגה בהתנהגותו של הילד, דבר מקבלים דפי מעקב בהם הם 

 המאפשר מיפוי קרוב וברור של התהליך. 
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המחקר הראה כי לבד משביעות רצון גבוהה של ההורים, רמות הצייתנות של הילדים עלו 

 & McMahon)גם שנים לאחר סיום ההתערבות פחתו וכן רמות אלימות והתנהגויות לא מתאימות 

Forehand, 2005 .) 

 

 הילד עם ישירות התערבויות 2.2

 (,Lochman & Wells  יסוד הנחות שלוש יש ה"ה בעל האינדיבידואלי בילד המתמקדות לתכניות

 על שפיעת ההפרעהש לודאי קרובו בהווה בסיכון נמצאים ה"ה עם ילדים – הראשונה(. 2002

 כוליםי הילד של והחברתי הרגשי החשיבתי בתהליך יםשינוי – השנייה. בעתיד התפתחותם

 בריאותו על – אלה מכל יוצא וכפועל תוצאותיה על, ההתנהגות על, ההפרעה עוצמת על שפיעלה

 ההתנהגות על רבה השפעה בעל הינו לילד ההורה בין הקשר – שלישית. עתידו ועל הנפשית

 . וב הפרטני מהטיפול אותו להפריד ניתן ולא הילד של התוקפנית

בקטגוריה זו מציעות סוגים שונים של פעולה עם הילד שמטרתן לשנות דרכי חשיבה, התערבויות 

. כתוצאה מכך מוגברת חסינותו של הילד בהתמודדות עם מצבי ויסות רגשי, מוטיבציה, והתנהגות

הקניית מיומנויות להתנהלות נכונה ומותאמת למצב היא מטרה חיים מאתגרים. ההנחה היא ש

יש (. Israelashvili & Wegman-Rozi, 2005), כבר בגיל צעיר מאוד י ה"האפשרית למימוש עם ילד

בגלל הדיפרנציאליות של יכולת בעיקר  –הילד  מוכרחות להיות מותאמות לגילתכניות לציין כי ה

כך למשל בגיל הרך מומלץ לטפל באמצעות משחק, ואפשר גילאים שונים. ההבנה השכלית ב

מותאמים לגיל )שם(. בשלב מתקדם יותר אפשר להסתמך להשתמש בבובות ובאמצעים אחרים 

על טכניקות של עיבוד מידע, פרשנות, חשיבה על דרכי פעולה שונות, הקניית ידע משמעותי 

צריכות להתחשב בחומרת ההפרעה, בזמן  ההתערבויותבנוסף, . (Da Fonseca et al., 2010) וכדומה

 או אינדיבידואלי באופן עובדות התכניותד. פריצתה ובמאפיינים הסביבתיים שמשפיעים על היל

 של הרחבה הקטגוריה בתוך. ההורים את זמנית-בו מערבות תמיד וכמעט, הילדים עם קבוצתי

, התנהגותי בשינוי, מידע בעיבוד המתמקדים נבדלים התערבויות סוגי ישנם בילד ממוקד טיפול

 . ועוד בפסיכותרפיה

באופן כללי, התכניות המתערבות עם ילדים באופן ישיר מצליחות לשנות את ה"ה בקרב חלק 

 73שנבחנה על הוערכה תוכנית התערבות במחקר קנדי מהילדים לפחות, ולעתים על פני זמן ניכר. 

ההתערבות נמשכה שנתיים  (.Vitaro et al., 1999) בבית ספר יסודי 7-9בגילאי בעלי ה"ה בנים 

וכללה פעילות בקבוצות קטנות פעם בשבוע להקניית כישורים חברתיים ואסטרטגיות לפיתרון 

שלושה עד ארבעה ילדים מאותה שכבה יחד עם  שובצו ילד או שניים עם ה"הבעיות. בכל קבוצה 

ת. אשר שימשו כמודלים חברתיים ובעצם השתתפותם בקבוצה מנעו יצירת סטיגמה שלילי

ה הוקנו יבשנה השניהיו כישורים ומיומנויות חברתיות. האסטרטגיות שנלמדו בשנה הראשונה 

מית. במקביל לקבוצות הילדים, התקיימו קבוצות הדרכת אסטרטגיות פיתרון בעיות ושליטה עצ

אצל  לה"ה. נמצא כי הסיכון מדו ההורים לזהות בעיות התנהגות ולהתמודד איתןבמהלכן ל הורים

במחקר אורך שעקב אחר . 60%הופחת בכמעט  23והוערכו שוב בגיל  שתתפו בתוכניתבנים שה

הילדים שקיבלו את ההתערבות היו בעלי  14(, נמצא כי עד גיל Boisjoli et al., 2007התכנית )

סבירות גבוהה יותר לסיים לימודים תיכוניים וסבירות נמוכה יותר להיות בעלי רישום פלילי. 

בעלי לדים תרחקות מיהחברתיים ו-עם ילדים פרושלב מוקדם בחיים בהיכרות  נראה כי

. מסקנת החוקרים על הילדים שהיו בעלי פוטנציאל לה"ה לטובההתנהגויות הרסניות, השפיעה 



 

 

18 
 

דואליים של יביהמאפיינים האינד בין השפעת קבוצת השווים וביןתה כי קיימת אינטראקציה יהי

 מניעת התנהגות הרסנית. ת ליוהתערבו שניתן לנצל בתכנוןהילד 

 מצאו (Brestan & Eyberg, 1998; Eyberg et al., 2008) ואייברג ןברסט של ות הרחבותהסקיר

 התערבויות מספר( שנייה איכות דרגת" )מועילים כנראה" שהם מחקרים של איכות בקטגוריית

בנוסף נפרט על גישת . בקצרה ו להלןצגשיו לי ה"הבע מתבגריםילדים ו עם ישיר באופן העובדות

 טיפול דינאמי עם ילדים בעלי ה"ה., וCBT, אשפוז יום עם עיבוד המידע

 

 אימון לשליטה בכעס (א

התנהגותית לילדי בי"ס יסודי עם ה"ה. הילדים נפגשים פעם אחת -זוהי התערבות קוגניטיבית

ילדים. הפעילות הקבוצתית כוללת קביעת מטרות התנהגותיות בשבוע בקבוצות של כשישה 

ע"פ שיטת עיבוד המידע החברתי. הילדים דנים במצבי  יםוהשתתפות בתרגילים לשליטה בכעס

של ילדים אחרים ולומדים כיצד לזהות רמזים  חברתיים, מנתחים גורמי הנעה עימות

, ולהביע את הרגשות שלהםולשיים ת התנהגותיים של אחרים. בנוסף, הילדים לומדים כיצד לזהו

. במהלך האימון הילדים מתנסים מספר פעמים במצבי הדמיה מעוררי אותם בדרך לא תוקפנית

 . רציף על התנהגותם לאורך ההתערבות. הילדים מקבלים פידבק זעם

 אימון במיומנויות של פתרון בעיות (ב

ע עד שלוש עשרה. ההתערבות ת לילדים עם ה"ה בגילאי שבזוהי התערבות התנהגותית המיועד

מפגשים לעבודה עם הילד, כאשר לעתים מבקשים מההורה להצטרף. הילדים  15ל  10כוללת בין 

לומדים אסטרטגיות לפתרון בעיות ומקבלים הדרכה כיצד להכליל אותן למצבי יומיום. הילד 

כל פתרון, לקבל לומד לזהות את הבעיה, לחשוב על פתרונות, לשקול את היתרונות והחסרונות של 

החלטה, ולהעריך את התוצאה. המטפלים שמעבירים את הפגישות משתמשים במשחקי 

 תפקידים, הדמיות מצבים, פידבק מתקן, חיזוק חברתי חיובי ובכלכלת אסימונים. 

 רגשית לבריאות הנפש-תכנית רציונלית (ג

י"ב הנמצא בסיכון וסובל -לנוער בכיתות י"אאינטנסיבית התנהגותית -זוהי תכנית קוגניטיבית

שבועות  21דקות, במשך כל יום, לאורך  45התלמידים נפגשים בבי"ס, לפגישות בנות מה"ה. 

מחדש הכרתית של מצבים חברתיים -רצופים. המוקד של עבודת הקבוצה הוא על הבנייה

ות למתן משמעות, עצמית. המטרה מושגת דרך לימוד דרכים שונ-באמצעות טכניקות של חקירה

 דיונים קבוצתיים, תרגול בכיתה, ושיעורי בית.  

 אימון קבוצתי לאסרטיביות (ד

ט' לשמונה שעות של אימון קבוצתי באסרטיביות. -תכנית זו מפגישה מתבגרים צעירים בכיתות ח'

האימון לאסרטיביות מכוון ללמד את הצעירים כיצד לעמוד על זכיותיהם מבלי להפר את 

ל אחרים. התגובה האסרטיבית מתייחסת לרגשות של הצד השני, ונמנעת מעימות זכויותיהם ש

תגובה שתקנית שמתעלמת בית שמפרה את זכויות האחרים, ולשלילי. היא קוטבית לתגובה אגרסי

. התכנית מועברת בקבוצה משום שבגיל זה ההשפעה הקבוצתית היא חזקה עצמו מזכויות הנער

ני. בנוסף, חלק גדול ממצבי העימות מתרחשים בזירה מאוד וכך גם הלמידה אחד מן הש
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תכנית זו נמצאה החברתית ולכן יש טעם להתנסות בהן בסביבה המדמה אותה באופן בטוח. 

 יעילה בעבודה עם נוער שוליים ונוער מוחלש.

 Incredible Years Child Training (ה

שבועות, ומבוססת על צפייה  11זוהי תכנית המיועדת לבני שלוש עד שמונה, נמשכת לאורך 

בסרטוני וידאו. הילדים נפגשים עם מטפל בקבוצות של שישה ילדים, לשעתיים במשך כל שבוע. 

התכנית כוללת למעלה ממאה מצבי עימות מוסרטים המדמים אירועי חיים אמיתיים שעשויים 

י"ס. הילדים לומדים איך להתמודד עם הבעיות המוצגות בסרטונים דרך להתרחש בבית או בב

 דיבור על רגשותיהם ועל אפשרויות פתרון, וכך מפתחים יכולות חברתיות טובות יותר. 

 גישת עיבוד המידע (ו

 הספר בבית התערבויות בחנה( Wilson & Lipsey, 2006b' )ושות וילסון של שיטתית סקירה

 דוחות 68 מצאו החוקרים. המידע עיבוד בגישת בהן ומטפלות ספציפיים בילדים שמתמקדות

וחלש  חיובי אפקט נמצא כללי באופן. נבדלים מחקרים 47 ל שהתייחסו מתאימים מחקר

 התנהגויות פחות הראו בתכניות שהשתתפו ה"ה בעלי או בסיכון ילדים(. d=0.26) להתערבות

. טיפול קיבלו שלא הביקורת בקבוצות ילדים מאשר ההתערבות לאחר ומפריעות אלימות

 בין נשירה של גבוהות רמות עם התערבויות: המחקרים לכל מעבר השפעה הייתה אחד למשתנה

 הספציפית ההתמקדות. ביותר הקטנים האפקט גדלי את להראות נטו posttestל  pretest ה שלב

 התמקדות עם תכנית לדוגמה כך. שינתה את התוצאות בתכנים מסוימים לא התכנית בתוך

 בעיות פתרון שהדגישה מקבילה מתכנית יותר אפקטיבית נמצאה לא בכעס לשליטה בדרכים

 לרמה האפקט גודל את לתרגם השכילו החוקרים. המבט נקודת לשינוי יכולת או חברתיות

 25% שכ כך על שדיווחו אלימות לסקרי התייחסו הם. משמעות-ורב מעניין באופן קונקרטית

 כי החוקרים העריכו בסקירה שנמצא האפקט גודל לאור. פיזית באלימות מעורבים ס"בי מילדי

 אלימות או בקטטה מעורבים יהיו המידע עיבוד בגישת טיפול שקיבלו מהילדים בממוצע 7% רק

 .יותר גבוה לנתון לצפות אף יכולות ביותר האפקטיביות התכניות. אחרת פיזית

 CBT אשפוז יום משולב עם (ז

 מועד קצר יום אשפוז של הטווח ארוכות ההשפעות את בדק( Clark & Jerrott, 2012) עדכני מחקר

((Short Term Day Treatment ה. אשפוז היום התקיים ב"מרכז טיפול יומי לילד "ה עם ילדים על

ולמשפחה. צוות ההתערבות כלל פסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, אחות 

 עם ההתערבות. ה"ה של קלינית עיקרית אבחנה עם 20 גיל סביב ילדים 18 נבדקו ומורה. במחקר

 קבוצתי ואימון אסימונים כלכלת באמצעות תגמול וכללה CBT ה גישת על התבססה הילדים

 ברגיעה אימון, הספר בבית קשיים של עיבוד, כעסים ניהול, חברתיים כישורים בבניית הממוקד

-יום קשר ונשמר, המשפחות בבתי הדרכה ביקורי, הורי אימון קבוצות התקיימו במקביל. ועוד

 הצוות שעל ההתנהגותיות האסטרטגיות התאמת לצורך הספר בית לסגל התכנית צוות בין יומי

 כי ומצאה, ההתערבות סוף לאחר שנים 4 עד 1.5 לאחר התקיימה המעקב בדיקת. להפעיל החינוכי

 בעיות, תוקפנות של סימפטומים בצמצום ביטוי לידי בא השיפור. נשמרה הטיפול של התועלת

 בשלב החיובית הטיפולית התועלת, זאת עם. ההתנהגויות של והאינטנסיביות ADHD, חברתיות

 שיפור הראו שהילדים למרות. היום מאשפוז הילדים שוחררו בו מהשלב יותר נמוכה הייתה זה
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 היה עדיין למרביתם, המעקב לבדיקת ועד לאשפוז כניסתם מיום שלהם הסימפטומים בחומרת

 .אחד קליני תסמין לפחות

 טיפול דינאמי (ח

 ילדים עםהתנהגותיות -קוגניטיביות להתערבויות או הורים להתערבויות של הדרכת בהשוואה

 ,.Van de Wiel et al) ועמיתיו Van de Wiel כך למשל, .יותר נמוךטיפול דינאמי נמצא  של האפקט

 קליני פסיכולוג עם פסיכולוגי טיפול, (A) הראשונה: התערבות תוכניות שתי בין השוו (2003

 מטפל עם הילד עם לעבודה במקביל ההורים עם עבודה המשלב CBT טיפול (B) והשנייה מומחה

, ה"ה בעלי ילדים 77 כלל המחקרבעל תואר שני בפסיכולוגיה שעבר הכשרה עבור התכנית. 

 סוגי בשני. המחקר קבוצות לשתי באקראי חולקוש 8-23 בגילאי בנים 68 -ו בנות 9 מתוכם

, מתנגדת התנהגות, גלויה תוקפנותשכללה  ההרסנית התנהגותחלה ירידה ב ההתערבויות

אילו ו ,התנהגות החצנתו, חברתית אנטי סמויה התנהגות, חברתית אנטי גלויה התנהגות

 בתכנית חלק שלקחו הילדים בקרב רק ולםא. משמעותית בצורה עלתה חברתית הפרו ההתנהגות

B טיפול בנוסף,. מעקב חודשי שישה לאחר גם ההרסנית ההתנהגות הפחתת על ההשפעה התמידה 

B, כלומר לא היו בעלי מיומנות  זו לתכנית במיוחד שהוכשרו מטפלים ידי על שהועבר אף על(

 אחוז נרשם A בטיפוליתר על כן, . רגיל פסיכולוגי מטיפול יותר וזול יותר כיעיל גבוהה(, נמצא

 . Aמאשר ב  Bבתכנית  פעולה שיתפו אימהות יותר, ולעומת זאת התכנית במהלך יותר גבוה נשירה

אלו הן תוצאות נפוצות בספרות, שגורמות להעדפת טיפולים שאינם דינאמיים עבור ילדים עם 

 להיות עשויהיותר באופן יחסי של הטיפול הדינאמי בהקשר זה  להצלחה הנמוכה הסיבהה"ה. 

 בכךגם  נעוצה ייתכן שהסיבה . יחד עם זאת,ה"בה לטיפול מתאימה פחות זו שגישה

, לשם ההמחשה. קונבנציונליות מדעיות בחינה לשיטות מתמסרת פחות דינמית שפסיכותרפיה

פרפראזות, שתיקה, פרשנות, תשובות, האינטראקציה בין המטפל למטופל כוללת שאלות, 

וזאת מבלי להיכנס לתהליכים הדינמיים עצמם. כיצד  –ה, סימולציה ועוד הדרכה, אתגור, הכוונ

ניתן למדוד באופן מדויק את ההשפעה של כל מרכיב כזה בטיפול? המחקר אמנם מצליח להראות 

למשל שילדים תוקפניים מגיבים היטב לשאלות של המטפל אודותיהם, והרבה פחות טוב לאתגור 

(, אולם חלקים אחרים מן הטיפול חומקים מהרשת Shechtman, 2004שהוא מעמיד בפניהם )

, ביותר גבוהה הדינאמית בגישה הנדרשת ההכשרה רמת, ועוד זאת המחקרית הקונבנציונאלית.

 שבחלק ייתכן, כלומר. זה רקע משתנה של בדיקה על מדווחים לא ברובם הסקירה ומחקרי

 בשלבי שהיו או, מתאימה ספציפית הכשרה קיבלו לא המטפלים הקליניים ההתערבות ממחקרי

. הכרח היא המטפל של גבוהה מיומנות שבו בתחום קריטית להיות שעשויה עובדה – התמחות

 בכדי, קלאסי TCR מחקר ואינ אם גם, זו בגישה המתמקד מחקר להדגיםיש מקום לאור זאת, 

 . דרך זול הייחודיות והמסקנות התובנות את ממנומ לחלץ

 אבחנה עם 6-20 בגילאי בנים תשעה אחר שנים מספר במשך עקב (Eresund, 2007) זה מסוג מחקר

 ילד לכל החציוני הטיפולים המפגשים מספר. בהתאמה יםתרפיסט תשעה י"ע שטופלו ה"ה של

 בסיסית הכשרהו ניסיון בעלי כולם, גברים ושלושה נשים שש כללה המטפלים קבוצת. 228 היה

 במשך. משותפים מפגשים 25 ל התקופה כל לאורך נפגשו המטפלים. דינמית-פסיכו בפסיכותרפיה

 ירדה שכיחותם וחצי שנה ולאחר, בשבוע פעמיים התקיימו הטיפולים הראשונות וחצי השנה
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 שני שבוע כלב התקיימו הילד של האישי המטפל עם הורים הדרכת פגישות. לשבוע לאחת

 . שבועל אחת מסוימים ובמקרים

 וזה .Supportive Expressive Play Psychotherapy (SEPP) המכונה תרפויטי מודל על נבנה הטיפול

, התקשרות תיאורית, תהתייחסו ותיאוריות אגו-פסיכולוגיית על המבוסס אנליטי-פסיכו מודל

 מתוך, חיובית העברה על היה הספציפיים הילדים עם בטיפול הדגש. חברתית ולמידה טמפרמנט

 .לחיוביות רב ערך יש, נמוך עצמי וביטחון דחייה עם שמתמודדים בילדים טיפולשב בכך הכרה

 "פ"בע מילוליות התערבויות". הטיפול במהלך הניתנות התומכות מההתערבויות חלק להלן נתאר

((Verbal Intervention מעודדות, כמחנכות ומוגדרות, ראשוני הכימת כאמצעי משמשות 

 על משמשות( Educative-Supportive Interventions) "חינוכיות-תומכות התערבויות" .ואמפתיות

. חדשים כישורים של להוראה וככלי, עובדתי, אינפורמטיבי במידע הילד את לצייד מנת

 הילד של המודעות את להרחיב מבקשות Suggestive Intervention))" מרמזות התערבויות"

 כמות את הגביר המטפל ההתערבות של יותר מתקדם  בשלב. בעיות לפיתרון לאלטרנטיבות

 ולהשליך להביע הילד את מעודד שהוא תוך(, Facilitative Comments) ותמאפשרה ההערות

 והזמנה "פעילה הקשבה" באמצעות התבצע זה תהליך. ומחשבותיו רגשותיו, לתפיסותיו בהתאם

 אה: "כגון ושאלות באמרות השתמש המטפל. משלו קומוניקטיביים באמצעים להמשיך הילד של

 של תמצות כלל פעיל עידוד של נוסף סוג"? זה במקרה הרגשת איך" או/ו?" קרה מה ואז –

 באופן. שלו החוויה של רגשית-קוגניטיבית סינתזה לבצע לו לסייע מטרה מתוך הילד אמירות

 לב תשומת"ב שימוש נעשה תחילה. פרשניות בהתערבויות המטפל של השימוש גבר, הדרגתי

 מעלה שהוא ונושאים התנהגויות, רגשות, באירועים הילד של הקשב את למקד שמטרתה" ישירה

 הציע יותר מאוחר בשלב. ההקשר וחשיבות חדשה משמעות, דפוסים של האפשרות על לרמוז וכך

 .בחייו לאירועים או הילד של להתנהגויות ישירות פרשנויות המטפל

 או קלינית מבחינה משמעותית פגועים היו הילדים שכל כך על הצביע הטיפול בתחילת האבחון

 וחרדה מדיכאון סבלו הם לכך בנוסף. DOO כבעלי אובחנו כולם. שלהם בתפקוד עיכוב בעלי

 תהליכי רישום התבצע המחקר במשך. אובדניות משאלות מפורש באופן הביעו מהם ושניים

, משחק יכולת, עצמי-לביטחון בנוגע הילדים אודות המטפלים של דיווח שכלל הטיפול של מעמיק

 רשמי נמדדו במקביל. מפריעה/אגרסיבית והתנהגות, טיפולית ברית, פ"בע ביטוי יכולת, אמפתיה

 להגדיר ויכולת אמפתיה, עצמית לרפלקציה יכולת, עצמי לביטחון בנוגע להורים ביחס המטפל

 שרשמו מה  את  הפרויקט של המרכז לחוקר להעביר נתבקשו המטפלים, כן כמו. לילדיהם גבולות

 להבין במטרה בנפרד מהם אחד כל עם ישב הוא, שכתבו את קרא שהחוקר לאחר. הפגישה במהלך

, הילדים של המוריםמו מההורים דיווחים התקבלו ,כך על נוסף. במלואו הטיפולי התהליך את

 . עצמם ומהילדים

 טוב כמתפקדים הילדים את תיארו והמטפלים ההורים. בהצלחה הושלמו הטיפולים תשעת כל

 שיפור נמצא המורים בדיווח, זאת לעומת. הטיפול תום לאחר וחברתית רגשית מבחינה יותר

 אףו, ODD מ לסבול המשיך אחד ילד רק, ההתערבות בתום.  אחת אבחנה עם ילדים עבור בעיקר

 לאחר שנה  follow-upב גם נשמר ההורים בדיווחי השיפור. CD ל הקריטריונים את תאם לא אחד

 כמו. המעקב בבדיקת השתפר אף ההורים דירוג, מהילדים שלושה עבור, מזאת יתרה. ההתערבות

. העצמי ובביטחונם שלהם החברתיות היחסים במערכות שיפור על דיווחו עצמם הילדים, כן
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 וחרדה דיכאון של סימפטומים עם יחד התנהגות מבעיות הסובלים ילדיםש הייתה החוקר מסקנת

 .הוריהם את המערב ארוךו אינטנסיבי דינאמיפסיכו מטיפול רבה תועלת להפיק יכולים

 

 החינוכית במסגרת התערבויות 2.2

 מול אל ס"בבי יתבטאו ואלימות, תוקפנות, וכחנות, ציות אי כגון ה"מה הנובעים רבים תסמינים

 על דגש שמים רבים ספר ובתי שונות חינוך מערכות, מכך כתוצאה. אחרים לילדים וביחס מורים

 זה במישור הפעילות, כ"בד. ה"ה של הבעיות במגוון וטיפול התערבות, מניעה אסטרטגיות פיתוח

 הכללית הספרית הבית ברמה המוגשמת במדיניות ביטוי לידי באה היא, קרי, אוניברסאלית היא

. ספציפיים בילדים מיקוד או הבחנה ללא תלמידים של שלמות שכבות או לכיתות מועברת או

 כתגובה או, סיכון בקבוצת בילדים הממוקדות ספציפיות התערבויות ישנן, אלה תכניות על נוסף

 בכל אותן למצוא ניתן אך, מ"בחנ יותר שכיחות אלה תכניות. גלויות התנהגות בעיות עם לילדים

בבי"ס שנעשו התערבויות השפעתן של מחקר רחב היקף הראה כי . החינוכית המערכת של חלקיה

במערכת בני אדם  2400. המחקר כלל (Reynolds, 2011) עד סוף העשור השלישי לחיים געתמ

. נמצא כי אלה מביניהם שנכללו 18, ועקב אחריהם מגן הילדים ועד גיל החינוך של שיקגו

מגיל צעיר היו בעלי השכלה והכנסה גבוהות יותר, מכוסים בשיעורים בית ספריות בהתערבויות 

בריאות )עובדה משמעותית מבחינה כלכלית וחברתית במערכת גבוהים יותר בביטוח 

האמריקנית(, ובעלי מידה נמוכה יותר של רישום פלילי והתמכרות לסמים, ביחס לקבוצת 

 הביקורת. 

. בחייהם של הילדים ביותר המשמעותיים יאליזציההסוצ מגורמי כאחד מתפקד הספר בית

 על רבות משפיעים ההוראה סגל עם היחסים מערכותו השווים קבוצת בתוך החברתית ההתנהלות

 הטוענים שיש מרשימה כך כל היא ילדים בין החברתית הדינאמיקה. הנפשית םתפתחותה

, אחרים ילדים עם ביחסיו דווקא מתרחשת הילד של ביותר המשמעותית שהסוציאליזציה

 עוד טוענת האריס. (Harris, 1998) מוגבלת היא החברתי במישור עליו להורים שיש ושההשפעה

 את משנים הם. הוריהם עם מאשר יותר שלהם המשחק חברי ועם הכיתה בני עם מזדהים שילדים

 של ההשפעה מאשר יותר זהותם את מעצב והדבר השווים קבוצת לחברי שתתאים כדי התנהגותם

ניכר במחקרים שמראים כי בין  השווים קבוצתהחיובי הפוטנציאלי של  הכוח. המשפחתי התא

פעה ההש –תוקפניים נמצאים בקבוצה משל עצמם ובין אם הם בקבוצה מעורבת אם ילדים 

 (.Shechtman, & Ifargan, 2009תהיה חיובית ) ,בהינתן הדרכה מתאימהעליהם, 

 

 ניהול כיתה (א

. ס"בבי התערבות מחקרי של תוצאות סיכום הציגה( 1022' )ושות אוליבר של שיטתית סקירה

גדר באופן 'ניהול כיתה' הו. אוניברסאליות כיתה ניהול תכניות של מחקרים 21 כללה הסקירה

ומקדמת למידה אקדמית ולמידה  יצעה במטרה לייצר סביבה שתומכתבנרחב ככל פעולה שמורה 

 ניהול לפרקטיקות כי הסיקו החוקרים. ומובהק חיובי היה האפקט גודל ממוצע .רגשית חברתית

 תלמידים. בכיתה הבעייתית ההתנהגות תהפחת על תומובהק תחיובי השפעה יש מורים של כיתה

, מתאימה לא, מפריעה התנהגות של נמוכות רמות הפגינו המחקרים 21 בכל ההתערבות בקבוצות

 משתמשים אשר מורים, לפיכך. להתערבות זכו שלא ההשוואה לקבוצות ביחס, בכיתה ותוקפנית

 שיאפשר תלמידיהם של בהתנהגות שיפור לראות לצפות יכולים אפקטיביות כיתה ניהול בשיטות
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להמחשה, הטכניקות הספציפיות שנבדקו בסקירה כללו הגדרת . להתקיים יותר ימשמעות ללימוד

חוקים, שימוש בחיזוקים, ועבודה לקידום מטרות מוגדרות. דוגמה להתערבות ספציפית שנכללת 

 . בהמשך חלק זה תואראשר תGBG (Good Behavior Game )בסקירה היא ההתערבות 

 

 עיבוד מידע חברתי בכיתה (ב

ת בחנה את ההשפעה של התערבויו (Wilson & Lipsey, 2006a)סקירה שיטתית של וילסון ושות' 

בסביבת בית הספר. לפי מודל עיבוד המידע  חברתיאוניברסאליות הממוקדות בעיבוד מידע 

( קידוד רמזים 2החברתי ההתנהגות החברתית היא תוצר של שישה צעדים הקשורים זה לזה: 

( ייצור או הנגשה של 4( בחירת והבהרת המטרה 3( פרשנות של הסימנים 1וסימנים חברתיים 

חברתית שלילית ת ( מימוש ההתנהגות. התנהגו6( בחירת תגובה 5תגובות להשגת המטרה 

בשלב הראשון או השני קושי , לדוגמהבאחד או יותר מהשלבים הללו.  מיוחסת לכשל או חסך

תגובה  גרור, מה שעשוי לבמצבים ניטראליים או רב משמעיים הבנה של כוונת האחר-אייתבטאו ב

 5ו  4)שלבים . לילדים עם קשיים בנגישות או הערכה של תגובות (Crick & Dodge, 1994)תוקפנית 

הבנה לגבי  בהתאמה( יש מלאי מצומצם יותר של אפשרויות התנהגות לבחור ממנו וחוסר

  ההשלכות של כל תגובה.

לעיל, הדגישו טכניקות או  2-6הסקירה של וילסון כללה תכניות שעירבו אימון באחד מהשלבים 

יות מובנות ליישום תהליכים קוגניטיביים יותר מאשר התנהגותיים, והשתמשו במטלות ופעילו

וההתערבות בסקירה חולקו לארבע  המניעה תכניותהמיומנות הקוגניטיבית בהקשר חברתי. 

בחירה  ללא , המועברות לכל התלמידים בכיתה,תכניות אוניברסאליות. 2קבוצות: 

אינדיבידואלית של תלמידים ספציפיים. לרוב תכניות אלה מועברות בבתי ספר מרקע סוציו 

מועברות , התכניות עבור תלמידים נבחרים. 1ך, שתלמידיהם נחשבים בסיכון. אקונומי נמו

. 3לתלמידים שנבחרו באופן ספציפי על מנת לקבל טיפול בגלל בעיות התנהגות או גורמי סיכון. 

. נכללים בקטגוריה הזו בתי ספר/כיתות של החינוך בתי ספר או כיתות של החינוך המיוחד

. 4מסלולים של חינוך מיוחד בתוך בתי ספר של החינוך הרגיל.  המיוחד לבעיות התנהגות או

 םמנהלים בנוסף לתכני, הכוללות חלקים המועברים להורים, למורים או לתכניות רב אופניות

 לתלמידים.  יםהמועבר

 היו ביותר והאפקטיביות הנפוצות התכניות. RCTמחקרי  73מאמרים שכללו  89הסקירה הקיפה 

 גודל האפקט הממוצע היה. הכיתה לכלל או הספר בית לכל המועברות אוניברסאליות תכניות

ומובהק, והצביע על כך שתלמידים בקבוצות ההתערבות חוו ירידה בהתנהגות  =d)0.12נמוך )

כיחות גבוהה תוקפנית ומפריעה ביחס לקבוצות הביקורת. החוקרים מצאו כי תכניות שהועברו בש

 ותהיו בעל כניות שנתקלו בקשיים במהלך העברתןאפקטיביות יותר. ת יותר במשך השבוע היו

אקונומי היה קשור לגודל האפקט; ילדים ממעמד נמוך -גודל אפקט מצומצם יותר. מעמד סוציו

צפוי משום מבורך אך הרוויחו יותר מהתכנית מאשר אלה ממעמדות גבוהים יותר. זהו נתון 

לים ממדרגה נמוכה יותר ולכן השיפור דרמטי יותר נמוך מתחי SESשלעתים קרובות ילדים מ 

מיומנויות עיבוד מידע עשויות להיות רלבנטיות ביקשו להדגיש שהחוקרים יחד עם זאת, בקרבם. 

בשכונות קשות יום מעבר להבדל הסטטיסטי שהתגלה. זאת יותר לילדים ממעמד נמוך או שחיים 

מאיימים באופן יומיומי, ויכולת הבנה משום שהללו נדרשים להתמודד עם אירועים מסוכנים ו

וקבלת החלטות טובה במקרים אלה יכולה לסמן את ההבדל בין תפקוד מוגן לבין הסתבכות 
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לות מבנה שיעורים מפורט. הן בד"כ מּוְבנֹות ובע עלבסוף, תכניות של עיבוד מידוהתדרדרות. 

שימוש טוב במאמץ יחסית קטן. מורים,  לפיכך הן אטרקטיביות לבתי הספר שיכולים לעשות בהן

 לאחר הכשרה בסיסית בלבד.  לוגים חינוכיים יכולים ליישם אותןיועצים, ופסיכו

 

 The incredible years (ג

 תכנית "השנים המופלאות" שתוארה לעיל נחשבת כאמור כמוצלחת ביותר בתחומה. בעקבות

הספר. זאת על בסיסה ההנחה -רת ביתלמסג התוהוחלט להתאים אתוצאות מחקרי ההתערבות 

שיפחיתו את השימוש  אסטרטגיות ניהול כיתה חיוביותבידע  כי ביכולתה להקנות למורים

 , ויביאו ההורים, יגבירו מעורבות את המיקוד בלמידה רגשית וחברתית במשמעת חמורה, יעלו

יישום  לאחר .בקרב הילדים תנהגותההפרעות הכמות ת להקטנמוכנות גדולה יותר ללמידה ול

(. (Webster-Stratton, Reid, & Stoolmiller, 2008 שלה מחקר לבדיקת האפקטהתכנית נבנה 

מורים. כל המוסדות  229ו  3-8.5ילדים בין הגילאים  2,768 וכלל RCT המחקר היה במתכונת

אקונומית ומגוונת מבחינה אתנית. -החינוכיים שירתו אוכלוסייה נמוכה מבחינה סוציו

הוכשרו בארבעה ימי סדנה  התבצעה באופן אוניברסאלי, על כיתות שלמות. המוריםההתערבות 

קרוב למחצית מההתערבות הוקדשה לאסטרטגיות  אשר היו פזורים לאורך חודשי ההתערבות.

לניהול כיתה, ביניהן: שיטות לפיתוח יחסים חיוביים עם ילדים והוריהם, הוראה יעילה, שימוש 

-ק, בניית תכניות שתפקידן להוות תמריץ להופעתן של התנהגויות פרונכון בשיטות תגמול וחיזו

חיוביות, ותכניות התנהגותיות פרטניות לילדים עם בעיות התנהגות. כמו כן, הוקדש זמן 

משמעותי ללימוד התמודדות עם תוקפנות פיזית ורמות גבוהות של אי ציות. בהקשר זה, המורים 

סות של הילדים וזאת ע"י אימון רגשי ואימון של יכולות למדו כיצד יוכלו לקדם את יכולת הוי

ההתמדה ופיתרון הבעיות של הילדים. כמו כן, הם למדו אודות דרכים לקידום המסוגלות 

 החברתית של הילדים. 

המורים תודרכו לערב את ההורים בתכניות ההתנהגותיות שנבנו לילדים וכן בלמידה השוטפת 

בית של ההתערבות -שמתארים את ההתערבות, שיעורי בכיתה וזאת ע"י שימוש במכתבים

המיועדים לביצוע ע"י ההורים והילדים והזמנות לביקורי הורים בכיתה. התכנים בהתערבות 

. אוריינות רגשית, אמפתיה 3. איך להצליח בבי"ס 1. למידת חוקי בי"ס 2הועברו בשבע יחידות: 

. מיומנויות 7. כישורים חברתיים 6ל כעסים . ניהו5אישיות -. פתרון בעיות בין4ופרספקטיביות 

תקשורת. המורים לימדו לפי מערכי שיעור שכללו התייחסות לכל אחד משבעת הנושאים הללו 

לפחות פעמיים בשבוע. יתרה מזאת, המורים ביצעו התאמה של מערכי השיעור לכיתתם ממאגר 

שימוש באסטרטגיות של קטעי וידיאו בהם ילדים מדגימים  200פעילויות תרגול ו  300של 

כישורים חברתיים וניהול קונפליקטים. ההתערבות נחשבת מתאימה לילדים שכן יש בה, בין 

היתר, שימוש בבובות בגודל אמיתי, שיעורי בית לילדים המבוססים על דמות של דינוזאור 

ידוד ידידותי כדמות הזדהות, שימוש בכרטיסיות תמונות עבור ילדים שלא קוראים, ומשחקים לע

דיונים ושיתוף פעולה. לבסוף המורים תודרכו לתרגל עם הילדים את הכישורים גם מחוץ 

 לשיעורים, בזמנים פחות מובנים כמו ההפסקות וזמן ארוחת הצהריים.

במהלך כל תקופת הערכה נאספו דיווחי הורים, מורים וילדים במדדים השונים. הילדים והמורים 

מעריכים עיוורים לתנאי הניסוי. התוצאות הצביעו על כך תוצפתו בשיעורים ובהפסקות ע"י 

שמורים בקבוצת ההתערבות השתמשו ביותר אסטרטגיות ניהול חיוביות והתלמידים שלהם 
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הפגינו יותר יכולות חברתיות ויכולות ויסות רגשי ופחות בעיות התנהגות ביחס לקבוצת הביקורת. 

והמורים. האחרונים הביעו שביעות רצון הן  כמו כן, נמצאה שביעות רצון גבוהה בקרב ההורים

 ביחס להכשרה שקיבלו והן ביחס לתוצאות ההתערבות בכיתה. 

 

 PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) (ד

זו נועדה להפחית תוקפנות ובעיות התנהגות בקרב ילדים בבי"ס יסודי. התכנית  רבותתכנית התע

דקות לכל הפחות. היא מספקת  10-30פעמים בשבוע במשך  1-3מורכבת משיעורים המועברים 

למורים מערכי שיעור, חומרי עזר, והוראות לקדם בקרב הילדים בכיתה אוריינות רגשית, שליטה 

עצמית, מסוגלות חברתית, יחסי עמיתים חיוביים, וכישורים בינאישיים לפתרון בעיות. מידת 

 ואווירה התנהגות בעיות, תוקפנות של משתנים ההצלחה של התכנית נבחנה במחקר שמדד

' א כיתות 280 ו התערבות בתנאי' א כיתות 298 כלל המדגם. (Bierman et al., 1999) כיתתית

 מהממוצע גבוהה פשע רמת עם בשכונות הנמצאים יסודיים ספר מבתי כולם, הביקורת בתנאי

 של החברתית המסוגלות בפיתוח התמקדה ההתערבות (.תלמידים 7,560 כ"סה) ב"בארה

 40%. חודשים 8 במשך המורים י"ע שהועברו אופייניים שיעורים 57 וכללה התלמידים

. אותם לתקשר וביכולת רגשות של בהבנה הקשורים כישורים בהקניית התמקדו מהשיעורים

 אותם לימדו המורים, עצמית שליטה לקראת בסיסיים צעדים הילדים את ללמד המאמץ במסגרת

 רגשותיהם על המעידים חיצוניים ורמזים רגשותיהם על המעידים פנימיים רמזים ולשיים לזהות

 המצבים עם הכרות לצד וזאת רגשי מילים אוצר של ללימוד דגש ניתן, ספציפי באופן. אחרים של

 להבחין ילדים ללמד שמטרתם שיעורים כללה ההתערבות, בנוסף. להתעורר עלולים הרגשות בהם

 התנהגויות סביב דיונים התקיימו, ההתנהגויות אודות הלמידה במסגרת. והתנהגויות רגשות בין

 שונים בשלבים רגשות פרצופי בלוח שימוש כללה הרגשית הלמידה. שאינן וכאלה מותאמות למצב

 בפרצוף לבחור אותם הנחו הם, חדשים רגשות הילדים בפני הציגו שהמורים לאחר. היום במהלך

-פרו להתנהגות המיוחסים כישורים להקניית הוקדשו מהשיעורים נוספים 30%. המתאים הרגשי

 וכן דעה להביע יכולת, לאחר הקשבה, נימוסים הפגנת, חברויות שימור כגון, מוגברת חברתית

 להניע השתדלו המורים. התורות סבב את ומכבד האחר את המשתף באופן לשחק היכולת

 של עוזר"ה לתפקיד ילד מינו הם, לדוגמה. בהתאם ולחזקה השיעורים במהלך חיובית התנהגות

 הוקדשו הנותרים השיעורים 30%. שביצע החיוביות ההתנהגויות את חיזקו מכן ולאחר" היום

 Control" ב בשימוש נעזר זה חלק. חברתיות בעיות לפיתרון היכולת ובניית עצמית שליטה לפיתוח

Signals Poster "מסמן הצהוב האור", ולהירגע לעצור" מסמן האדום האור. כרמזור המעוצב 

 תחילת טרם". התכנית את נסה – לדרך צא" מסמן הירוק האור ולבסוף" ולחשוב להאט"

 שבועי וייעוץ( סדנה של בתנאים ימים 1.5 נמשכה) מוקדמת הכשרה עברו המורים, ההתערבות

 נציגי כי, לציין יש. בכיתה קיים שהוא שבועית תצפית על גם המבוסס התכנית צוות של מנציג

 מידת על משמעותית השפעה מצא המחקר. הפרויקט י"ע המועסקים מנוסים מורים הם התכנית

 כפי הכיתתית האווירה דירוג ועל התלמידים ידי על שדווחו כפי ההתנהגות ובעיות התוקפנות

 .המורים דיווחי על השפעה נמצאה לא, זאת עם. תלויים-בלתי תצפיתנים י"ע שדווח
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  The Good Behavior Game (ה

 שנערכה אנליזה במטה הוצגה הפרעות ללא ילדים עם יחד ה"ה עם ילדים המשלבת נוספת תכנית

 המוקדמת בילדות שהועברו מניעה תכניות של הטווח ארוכת ההשפעה את לבדוק מנת על

 תכנית היא שהוצגה התכנית .(Dekovic et al., 2011) הבגרות בגיל פליליות עבירות על והמאוחרת

. GBG בקיצור או, (The Good Behavior Game) "הטובה ההתנהגות משחק" בשם כיתתית מניעה

 להפחית מנת על מורים לשימוש הניתנת, כיתה לניהול התנהגותית אסטרטגיה היא GBG ה

 ההתערבות. התלמיד תפקידי את ילדים ללמד מנת על כןו ,ומפריעות אגרסיביות התנהגויות

 .התכנית העברת במהלך גם הדרכה לקבל וממשיכים הכשרה שעברו מורים ידי על מועברת

 עבודה ידי על כיתתם חברי של זו אתו תנהגותםה את לווסת תלמידיםה את תלמדמ תכניתה

 כל כאשר, הטרוגניים לצוותים חולקו הכיתה ילדי. התנהגות תלויי חיזוקים תשמקבל בצוותים

 שקטים ילדים מול המפריעים הילדים ובמספר הבנים במספר אחרים לצוותים דומה צוות

 פחות לו שהיו וצוות, בכיתה התנהגות כללי ההציב המורה המשחק במהלך. חברתית ומבודדים

 התנהגות פחות הראוGBG  ה בתכנית המשתתפים. חיזוק קיבל הכללים של הפרות מארבע

 אקדמיים שגייםהי היו בתכנית למשתתפים כי צוין, בנוסף. הביקורת קבוצת לעומת עבריינית

 .הביקורת קבוצת חברי לעומת פרודוקטיביות תיולויבפע מעורבים יותר היו והם יותר טובים

 הילדים את להוביל לעזור יכולות מוקדם בשלב ספרית בית מניעה שתכניות וענט המאמר כותבי

 . בבגרות פשיעה למנוע תמסוגלו שהן מכרעת הוכחה אין עדיין אך, חיובי התפתחות למסלול

TFIR (Eddy, Reid, Stoolmiller & Fetrow, 2003 .) נקראת כיעילה שנמצאה נוספת כניתת

 השימושו יופחת למאסר להיכנס גבוה בסיכון שנמצאים התלמידים מספר כי שיערו החוקרים

 ספר בתי שישה השתתפו במחקר. ההתערבות לתוכנית מחשיפה כתוצאה יקטן מסוכנים בחומרים

 תלקבוצ שנבחרו גילאים מאותם תלמידים 247 ו' ה ו' ד בכיתות תלמידים 124 שכללו, יסודיים

 קריטריונים פי על נעשתה התלמידים בחירת .שנים כשלוש נמשכה ההתערבות כניתת. הביקורת

 התלמידים. אתני ומוצא ההורים של הכנסה, עיסוק, כלכלי מצב, עבריינות נוער כגון שונים

. ומריחואנה אלכוהול, בסיגריות השתמשו, גבוה ועבריינות פשיעה אחוז עם עוני בשכונות התגוררו

 לפתירת במיומנויות תרגול, חברתיים שיעורים כללההועברה ע"י מורים שעברו הכשרה ו התוכנית

 את שיפרה ההתערבות תוכנית כי הראו המחקר תוצאות. להורים ותרגול חברתיות בעיות

 המקביל האחוז לעומת פחת שנאסרו התלמידים אחוז הניסוי בקבוצת .המשתתפים של התוצאות

 ברמת ירדו ההתערבות לפני גבוהה תוקפנות רמות ושהפגינ תלמידים כי נמצא. הביקורת קבוצתב

 .אחריה התוקפנות

 

 Fast Track (ו

נמשכת ע"פ שנים ומתבטאת בהקשרים שונים. אין זה פלא, לפיכך, ה ,תופעה מורכבת הןה"ה 

שתכניות התערבות רבות פועלות בכמה רמות, מעבר למערכת החינוכית. דוגמא אופיינית אחת 

 Fast"מערכתית מובאת להלן. -שסקרנו היא תכנית "השנים המופלאות". דוגמא נוספת לעבודה רב

Track"Bierman et al., 2011; Slough et al., 2008) ) מרכיבים, -שנתית, רבת-תוכנית רב היא

מהכניסה לבית הספר היסודי, דרך  "הילדים בסיכון להתפתחות הוהתפתחותית. היא מלווה 

( 2שבבסיסו חמש הנחות יסוד:  יהתפתחותבנויה על מודל ת עד לתיכון. התוכניב וה"המעבר לחט

למגוון רחב של כישורי הילד )ויסות  ביחסשניתן ולפעול ההתערבות צריכה להתחיל מוקדם ככל 
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ן מערכות סביבתיות בהן שותף מגוו יש לערב( 1 גותי, כישורים חברתיים ואקדמיים(רגשי והתנה

רכים השונים המאפיינים כל צלללחצים ו רב ותתייחסטווח זמן תארך לאורך תערבות ה( ה3 הילד

ופן מעברים, ובא ינטנסיבית יותר בזמןלהתערבות א ( ילדים בעלי סיכון גבוה נדרשים4 פאזת גיל

תערבות שונים ורגישות לתרבויות ( דרושה אינטגרציה בין מרכיבי ה5 ספציפי במעבר לחטה"ב

 שונות.    ולקהילות 

בקרב ילדים בסיכון, תוכנית ההתערבות פונה  ה"המתוך הנחות אלו ובמטרה למנוע התפתחות 

ברמה הראשונה חה, מורים וקבוצת השווים. הורים ומשפ –לכל הקבוצות המקיפות את הילד 

התכנית כוללת התערבות אוניברסאלית בית ספרית. ברמה השנייה התכנית מעניקה תמיכה 

מניעתית למשפחות עם ילדים שזוהו כבר בגן כבעלי בסיכון גבוה לה"ה. ברמה השלישית ניתנת 

על פני עשר שנים ומלווה ית נפרשת התוכנתמיכה ישירה ואישית לילדים ולמשפחות ע"פ הצורך. 

שינוי בכל  האת התוכנית הרא ךשהערי נים של חיי ביה"ס. תוצאות מחקראת הילד בשלבים שו

חזק ( והיה 0.70למתון ) (0.13האפקט נע מנמוך ) .( (Slough et al., 2008אחד מהתחומים שנבחנו

ביותר אחרי ההתערבות האינטנסיבית בכיתה א'. לדוגמה, ביחס לקבוצת הביקורת הורים 

בקבוצת ההתערבות דיווחו על שימוש מופחת בענישה גופנית, שיפור גדול יותר בהתנהגות הורית, 

והנאה גדולה יותר מההורות. צוות מעריכים שביצע סדרת תצפיות ביתיות והיה עיוור להבחנה בין 

ת ההתערבות והביקורת ציינן הורים אלה כיותר חמים, מעורבים באופן חיובי יותר, קבוצו

בתחום הלימוד באוצר ניכר שיפור ומשתמשים במשמעת עקבית ומתאימה למצב. בקרב הילדים 

תנהגויות הרסניות כישורי קריאה. בתחום ההתנהגותי הובחנה הפחתה בהבו מילים, שימוש בשפה

הרגשי התפתחו יכולת זיהוי רגשות  ס ובקהילה. בתחוםי"בבית, בב חוסר ציות ואגרסיביותוב

הבדלים אלה דווחו גם  טובות יותר, ויכולת הימנעות מתגובה תוקפנית טובה יותר. פתרון בעיותו

בחן את  אורךמחקר שנות ההתערבות.  י המורים, ונשארו עקביים לאורךבכיתות הלימוד ע"

המחקר מצא (. Bierman et al., 2011', ו', ט', וי"ב )הילדים הכלולים בתכנית בסוף כיתה ג

אינטראקציה בין ההתערבות ובין רמת הסיכון התחילית של הילד; ההתערבות הקטינה את 

תסמיני ההפרעה לאורך כל שנות הילדות והנעורים ועד שנתיים לאחר סיומה, בקרב ילדים עם 

 רמת הסיכון הגבוהה ביותר. 

 

 פרמקולוגית התערבות 2.3

 Umhau) כללי באופן תוקפנות לבעיות או בילדות התנהגות לבעיות ישיר תרופתי מענה נמצאב אין

et al., 2012.) של יםתסמינמה בחלק לופיטשנעשה בהן שימוש ב תרופות כמה ישנן, זאת עם יחד 

 עיקר. (Stadler, Poustka & Sterzer, 2010) איתם בזיקה הנמצאים פיזיולוגיים בגורמים או ה"ה

שהיא  והמייצבת המרגיעה ההשפעה שבעקבות בכךהיא  ההתערבות הפרמקולוגית של התרומת

במילים אחרות, . חברתי-פסיכו מטיפול המרב את להפיק פנוי להיות ילדה יכול, הגוף עלמשרה 

מתן תרופה נעשה בשילוב עם טיפול נפשי, ומהווה כגורם שמאפשר או מזרז את הצלחת הטיפול. 

 מהתרופות אחת אף עם כפולה בסמיות RCT מחקרי מספיק נעשו לא עוד זה בשלב כי לציין יש

 חשוב ,בנוסף. להלן בדיווח יובאו שנעשו אלה. לגביהן נחרצות למסקנות להגיע יהיה שאפשר בכדי

 היכולת ולכן, התרופות רוב של יותר מהיר לפירוק גורם ילדים של השונה המטבוליזם כי לציין

 אף זאת. מוגבלת היא ילדים של קליניים מקרים על מבוגרים עם ממחקרים מסקנות להשליך

. הארוך בטווח מגבלה וזוהי, נצרכת התרופה עוד כל רק נמשכת התרופתי הטיפול השפעת, זאת
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 שינויי דרך במשקל מעלייה – משמעותיות לוואי תופעות יש התרופות לכל כי לשכוח אין – לבסוף

 .וסקולרית-קרדיו בפעילות הפרעות ועד רוח מצב

 ,Searight) 11פסיכוטיות-אנטי ותרופות, מעוררים חומרים, מזג מייצבי כוללות בשימוש התרופות

Rottnek & Abby, 2001.) קארבאמאזפין ,ליתיום כגון זגמ למייצבי כי מראה המחקר 

(carbamazapine ;טגרטול בשם ידועה) ,ולפרואית חומצהו (valproic acid ;דפקוטה בשם ידועה )

 ,Burke) ה"ה של סימפטומים על מובהקת ועד ליתאמינימ מהשפעה – רחב השפעה טווח יש

Loeber, & Birmaher, 2002.) ליתיום של במקרה בדם החומר כמות את קרוב באופן לנטר הצורך 

 הידוע, methylphenidate בעיקר) מעוררים חומרים. הילדים באוכלוסיית בו מועט לשימוש הביאה

 ההעדפה. הילד של התוקפנות ברמת בירידה אפקטיביים הם גם נמצאו( ריטלין המסחרי בשמו

 המובהקת ההשפעה בשל ADHD של נלווית תחלואה של אבחון יש כאשר היא בהם לשימוש

 האנטי התרופות קבוצת מבין השכיח הוא(, Risperidone) ריספרדל. הקשב אזורי על שלהם

 off"12 שימושי לה יש אך בסכיזופרניה לטיפול במקור יועדה התרופה. ה"בה בטיפול פסיכוטיות

label" ביפולארית בהפרעה בטיפול כגון שונים ,OCD ,ה"בה וכן טֹוֶרט, חרדות . 

 במאפיינים CD ב בטיפול אפקטיביים היו דליספרור שליתיום הראה אנליטי מטה מחקר

 מחקרי סקר נוסף אנליטי מטה מחקר (.Ipser & Stein, 2007) הסימפטומים ובחומרת גלובליים

RCT ה"ה עם ילדים עם פרמקולוגיים (Pappadopulos et al., 2006.) אפקט גודל מצא המחקר 

 גבוה עדיין אך יותר נמוך אפקט, דליספרבר שימוש שבחנו מחקרים בתשעה (d=0.9) ומובהק גבוה

 זגמ למייצבי נרחב טווח עם אך ומובהק מתון אפקטו, (d=0.7) טיפיקליות-א לתרופות ומובהק

(d=0.4 .)של קומורבידיות עם לילדים בעיקר נעשו( ריטלין בעיקר) מעוררות תרופות עם מחקרים 

ADHD ומובהק גבוה היה שנמצא האפקט ושם (d=0.8) .לארבעה התייחסות כללה הסקירה 

 אך (ADHD ב לטיפול המיועדת מעוררת לא חדשה תרופה ;atomoxetine) סטרטרה עם מחקרים

 מחקר. בתוקפנות אפקטיבי באופן שולט אינו חומרשה הסיקהו( d=0.18) קטן אפקט גודל מצאה

 6) הרך בגיל CD ילדי שמונה בחן מאוד צעירים ילדים עם בריספרדל הטיפול אפשרות את שבדק

 דיווחו והחוקרים, שבועות שמונה במשך ריספרדל קיבלו הילדים(. 3.5 ממוצע גיל, בנים שני, בנות

 כל עבור תוקפנות של בסימפטומים דרסטית ירידה חלה, התקופה בסוף וכן, חודש כעבור שכבר

 הראו ילדים שני שרק מציינים החוקרים(. Ercan et al., 2011) המטופלת האוכלוסייה

 בתוקפנות לירידה שההסבר כך, שבועיים כעבור חלפו והללו (Sedation) סדאציה של סימפטומים

 השווה שהמחקר, זאת עם יחד, לב לשים יש. הילדים של הפעלתנות ברמת כללית בירידה נעוץ לא

 . פלסבו עם ביקורת לקבוצת ולא המשתתפים של הבסיס לרמת בתרופה הטיפול תוצאות את

אחד המחקרים המעניינים בתחום השווה את השילוב של טיפול תרופתי ואימון הורי עם 

(. המחקר בדק ילדים שהאבחון הראשי שלהם היה Aman et al., 2009התערבות תרופתית בלבד )

                                                                 
11
 ודור ראשון דור או, טיפיקליות-וא טיפיקליות תרופות בין האחרונות בשנים להבחין נהוג הפסיכיאטרית בספרות 

 תרופות יםספור במקרים רק וכי, זו לחלוקה ראיות מספיק עדיין אין כי מעידים עדכניים ופרשנויות מחקרים. שני

 ,Leucht et al., 2009; Tyrer & Kendall) ראשון דור מתרופות פחותות לוואי תופעות ובעלות יותר יעילות שני דור

 . נרחב באופן בספרות קיימת היא כי אם, כאן האלי התייחסנו לא ההבחנה תוקף על הדלות העדויות אורל .2009)

12
 .שלה המקורית הפרמקולוגית מההתוויה אחר באופן שניתנת תרופה; מותווה לא שימוש 
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PDD שאליו התלוו תופעות ה"ה שכללו התקפי זעם, פציעה עצמית ותוקפנות. הילדים חולקו ,

 לקבוצת תרופה+אימון שכללה פגישות הדרכה עם ההורים ע"י תרפיסט התנהגותי שהתמחה ב

ABA
13 (Applied Behavior Analysis,) בלו ריספרדל, וקבוצת תרופה בלבד. כל הילדים במחקר קי

מ"ג ליום לעומת  2.98היה המינון מלכתחילה ובאופן מכוון נמוך יותר ) ABAת ה כאשר בקבוצ

מ"ג ליום(. הילדים נדרשו להגיע אחת לשבוע למעקב אחר השימוש בתרופה ובשבוע השמיני  1.16

חל צמצום משמעותי יותר  ABAת ה בקבוצשנמדדה היעילות של ההתערבות. התוצאות הראו 

 ת ה. העובדה שילדי קבוצה שקיבלה תרופה בלבדהיענות ביחס לקבוצ-בתגובות רגזניות ובאי

ABA  קיבלו מינון תרופתי נמוך יותר ובכל זאת ההשפעה עליהם הייתה חזקה יותר מעידה על

 נחיצות השילוב של מתן תרופות עם הדרכה הורית. 

 עם, ניסויי מחקר זהו. ה"ה לבין תזונה בין קשר על המצביע מעניין מחקר נציין זה חלק לסיום

 את( 6 ואומגה 3 אומגה על דגש) תזונה בתוספי העשירו במחקר. בפלסבו ושימוש, כפולה סמיות

 האסירים של האלימות שרמת הייתה התוצאה. הניסוי בקבוצת צעירים אסירים 271 של מזונם

. שלהם הבסיס לרמות ביחס 35% וב הביקורת לקבוצת ביחס 16% ב ירדה הניסוי בקבוצת

 של יותר רב מספר ישש למרות(.  ,.2002Gesch et al) שינוי כל נרשם לא הביקורת בקבוצת

 הפסיכיאטרית האגודה, ה"ה של בהקשר תזונה מחקרי של מאשר פרמקולוגיים מחקרים

 והפרעות בדחפים שליטה של בעיות עם לאנשים להמליץ לאחרונה החליטה האמריקאית

 3 אומגה מסוג רוויות בלתי שומן חומצות של ביום אחד גרם לפחות לצרוך נוספות פסיכוטיות

 (.Umhau et al., 2012) 6 ואומגה

 

 

 בסקירות שנבחנו ההתערבויות סוגי 2לסיכום הסקירה עד שלב זה, מוצגים להלן בטבלה מספר 

 כל של הכללית המסקנהו, שרלבנטי היכן – השונים האפקט גדלי ,אנליטיות-ומטה שיטתיות

, בנוסף. ההתערבות סוגי בין האפקט בגודל הטרוגניות ישנה, מהטבלה לראות שניתן כפי. סקירה

 תמיד אינה זמן לאורך האפקט והשפעת, ניכר מאמץ ודורשת פשוטה אינה ההתערבות הפעלת

  .ברורה

 

  

                                                                 
13
. תוך שימוש בחיזוקים מבוסס על פירוק המטרה למרכיביה ולמידתה באופן הדרגתי ופרטני ABAב אופן הלימוד  

בקלות, באופן עצמאי. החשיפה היא  אותוכל צעד נלמד באופן חוזר עם הוראה מתאימה, עד שהילד מפנים ומבצע 
 ת היטב, ונערך מעקב אחר התקדמותו.כל פעם, כאשר התגובה המצופה מהילד מוגדרלכמות מידע קטנה ב
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 2-9 מאמרים. ה"ה עם בילדים התערבות תכניות השפעת אודות אנליטיות-ומטה שיטתיות סקירות: 2 מס טבלה
 .Campbell Systematic Reviews ל שייכים ברשימה

 

 במחקר שנבדקה התערבות חוקרים 'מס
מספר 

מחקרים 
 שנסקרו

 (גודל אפקט )אם צויןמסקנה ו

8.  
Brestan & Eyberg 

(1998) 
 81 חברתיות-התערבויות פסיכו

התערבויות אפקטיביות התבססו על 
  גישה התנהגותיתבאימון הורי 

2.  Eyberg et al (2008) 15 חברתיות-התערבויות פסיכו 
מומלצת התערבות  1-5לילדים בגילאי 

 הורים, מעבר לכך התערבות עם הילד

3.  

Furlong & 

McGilloway 

(2012) 

CBT עם הורים לילדים עם 
CD 

23 
d = 0.53 

הניבה ירידה מובהקת הדרכת הורים 
 בה"ה

4.  
Wilson & Lipsey 

(2006a) 

תכניות עיבוד מידע בבי"ס: 
 d = 0.21 89 אוניברסלי

5.  
Wilson & Lipsey 

(2006b) 

תכניות עיבוד מידע בבי"ס: 
  47 פרטיקולרי

d=0.26 
אפקט חיובי להתערבות, מעבר לכל 

 המחקרים

6.  
Oliver, Wehby & 

Daniel (2011) 

 תכניות ניהול כיתה
 d=0.80 12 אוניברסאליות

7.  
Piquero et al., 

(2008) 
 55 אימון הורי ומשפחתי

d = 0.35 
אימון הורי ומשפחתי בגיל מוקדם הניב 

 ירידה מובהקת בה"ה

1.  
Littell, Popa & 

Forsythe (2005) 

Multisystemic Therapy 
התערבות למשפחות עם 

 ילדים בגיל הנעורים 
8 

NS 
להתערבות אין ראייה מובהקת שיש 

 השפעה עדיפה על כל התערבות אחרת

9.  
Farrington & Ttofi 

(2009) 

התערבויות להפחתת מעשי 
 בריונות בבי"ס

44 
OR (odds ratio) = 1.36 

ההשפעה הממוצעת של תכניות שונות 
 היא הפחתת מספר מעשי הבריונות

80.  
Maynard et al., 

(2012) 

התערבויות להפחתת 
 היעדרויות מבי"ס

16 
d = 0.57 

ההתערבויות הניבו בממוצע הפחתה 
 מובהקת במספר ההיעדרויות מבי"ס

88.  Tolan et al., (2008) 
( mentoringליווי אישי )

 להפחתת עבריינות נעורים 
39 

d = 0.23 
באופן מובהק את ליווי אישי הפחית 

טווח האפקט רחב  רמת העבריינות;
 וכולל התערבויות שלא הצליחו

82.  Comer, (2013) 
 חברתיות-התערבויות פסיכו

 שנים( 4.7לגיל הרך )ממוצע  
31 Hedges’ g = 0.82 

 אפקט חזק להתערבויות התנהגותיות

83.  
Brestan & Eyberg 

(1998) 

חברתיות -התערבויות פסיכו
 לה"ה

81 
ות התערבויות אימון הורי אפקטיבי

 יותר; גודל אפקט לא דווח

84.  Grove (2008) 
ת לאחר יוהתערבוהשפעת 

חודשים 6מ יותר   
45 d = 0.28 

85.  
Ipser & Stein 

(2007) 
 אפקט גבוה לליתיום ורספרידל NA פרמקולוגיים RCTמחקרי 

86.  
Pappadopulos et al., 

(2006) 
 גבוה לסוגי תרופות שונים-אפקט בינוני NA פרמקולוגיים RCTמחקרי 

 

 

 קטגוריזציה פ"ע התנהגות בהפרעות טיפול מאפייני. 5

 והתפתחות, התפרצות זמן, גיל 5.1

 לאורך יציבות בעלות הן ,20 גיל עד, בילדות שמתגלות מפריעות שהתנהגויות מצא המחקר

 התפתחותיות תוצאות מגוון ומנבאות, נוירוכימי איזון לחוסר יותר הדוק באופן קשורות, השנים

 הסתבכות, אלימות, ס"מבי נשירה, ס"בבי כשלון כוללות הללו (.Moffitt, 1993) בעתיד שליליות

, בזמן תחומות כיותר נמצאו 20 גיל אחרי שהתפרצו ה"ה (.Barkley, 1998) ועוד ,החוק רשויות עם

 משלו אתגרים מציב גיל כל, לכך מעבר (.Moffitt, 1993) להחמרה יותר נמוכה סבירות ובעלות
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 בהדרכה ניכרת השקעה מחייבת גן ילדי עם עבודה למשל כך .ה"ה ילדי עם טיפולית לעבודה

 עםו, הלימודית המסגרת, המשפחה עם לעבוד יותר רחבה יכולת יש ס"בי בגיל ילדים עם. הורית

 להוסיף ,בקהילה מעורבות, חונכות הטיפולית עבודהל לצרף אפשר בתיכון נוער עם. עצמו הילד

 ,Oyserman) הקוגניטיביות האסטרטגיות את ולהעמיק, ואקדמית מקצועית הכוונה על דגש

Bybee, & Terry, 2006.)  

 היא( 1-5 גילאי) המוקדם הרך בגיל התערבות עבור הגורפת והטיפולית המחקרית ההמלצה

 20 גיל עד. Eyberg & Nelson, 2008)) הורי אימון של מרכיב הכוללת התערבויות של הטמעה

 על המבוססות בהתערבויות ופחות התנהגותית בעבודה להתמקד חשיבות שיש מראה המחקר

נראה (. Bywater, 2012; Webster-Stratton, Reid & Stoolmiller, 2008) עצמית שליטה

במרכיבים  מתמקדות עצמית ליטהשל מתייחסות זאת שבכל צעירים בגילאים תיוהתערבוש

 של בטכניקה שימוש י"ע, לדוגמה) רגשות שיום, בסיסית רגשית למידה ,למשל. ההבסיסיים של

 וכדומה בסיסיים חיוביים בחיזוקים שימוש, רגשי מילים אוצר של הרחבה(, פרצופים-לוח

(Bierman et al., 1999). 

 של החשיבות את יבליט החינוכי שהצוות ץמומל, צעירים בגילאים בפרט אך, כללי באופן

 & Flouri) פעיל חלק ללקיחת האבות של עידוד תוך, בהתערבות ההורים זוג השתתפות

Buchanan, 2002) .בהתערבות מראש לבחור ראוי, החינוכי הצוות של יההצהרת לעידוד מעבר 

 דוגמה(. Somech & Elizur, 2012) ההורים שני של פעילה למעורבות שתתאים כך תוכננה אשר

 .האינטרנטית בגרסתה"  "Triple Pהינה ההורים שני מעורבות את המאפשרת יעילה להתערבות

( 4.7 של ממוצע גיל) מאוד צעירים ילדים של ההתנהגות בעיות בצמצום יעילה נמצאה זו ותהתערב

 .חמורות התנהגות בעיות עם

 הממוקדות אוניברסאליות ויותהתערב של יעילותן על מצביע המחקר היסודי בגילאי ילדים עבור

 בקבוצות עבודה ומשלבותCBT ( (Eyberg, Nelson, & Boggs, 2008 של גישה על מתבססות, בילד

 הילדים כאשר (.Muthen, 2004 &Van Lier ) התנהגות בעיות בלי/עם יםילד של הטרוגניות

 המוסיפות בהתערבויות שימוש על מורה המחקר, והתיכון הביניים חטיבת עבר אל מתבגרים

 Gottfredson) בעייתיות התנהגויותב למעורבות הסיכון גורמי בצמצום מתמקדים אשר מרכיבים

& Wilson, 2003; Whitaker et al., 2006; Conduct Problems Prevention Research Group, 2011.) 

 

 אקונומי סוציו מעמד 5.2

 לגורמי האפשרית חשיפתם. ה"ה תחפל יחסית גבוה בסיכון נמצאים מוךנ SES ממעמד ילדים

" נמוכה מדרגה"ב אותם המציב וכדומה, לחיקוי שליליים מודלים, פשע, עוני כגון ביםורמ סיכון

 בעלת היא זו שקבוצה בכך גם ביטוי לידי הבא זו עובדה. אחרים לתלמידים ביחס ריות

 בחינה (.Wilson & Lipsey, 2006a) ההתערבות בעקבות ביותר המשמעותי לשינוי הפוטנציאל

 התכניות הן ביותר והנפוצות היעילות כי, מלמדת זו לקבוצה המיועדות התערבויות של מקיפה

 ממוקדות תכניות של שילוב תוך, הכיתה או הספר בית לכל המועברות האוניברסאליות

 הדוגמ. נמצאים הם בה הסיכון לרמת בהתאם ספציפי באופן שנבחרו לתלמידים המועברות

 Wilson) המידע עיבוד גישת על המבוססות התערבויות הינה יעילות שנמצאו ממוקדות לתכניות
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& Lipsey, 2006a.) בגישה ממוקדת התערבות עברוו מלכתחילה יותר גבוה בסיכון שנמצאו ילדים 

 .ההתערבות תום לאחר אלימות להפגנת יותר נמוך בסיכון היו זו

 המתאפיינות להתערבויות יתרון ישנו, נמוך אקונומי-סוציו עמדממ ילדים עבור, לכך מעבר

, הילד של הדרכה כוללת שההתערבות כך, הילד את המקיפות המערכות כל של וליווי בשילוב

-רב ממשפחות המגיעים בילדים מדובר כאשר במיוחד בחשיבותו בולט זה היבט. והמורה ההורה

 הסובל הילד על רבה השפעה בעל הינו משפחתיים חוסן בגורמי שמחסור שוםמ וזאת, יתיותיבע

 לצד, להורים המיועדת מסודרת עבודה תכנית תכלול ההתערבות כי מומלץ הללו במקרים. ה"המ

 להתייחסות הראוי נוסף מרכזי שיקול. נמצא הוא בה החינוכית במסגרת הילד עם מקבילה עבודה

 התכניות את שהפעילו במחקרים שתועדומהטיפול  הנשירה רמות של בחינה הינו החינוכי הצוות

 גדלי על והצביע גבוהים נשירה אחוזי עם התערבויותש בכך נעוצה זו לבחינה החשיבות. השונות

 (.Wilson & Lipsey, 2006b) עצמן הטיפוליות השיטות בין להבדלים מעבר, יותר קטנים אפקט

 על פיעיםמש בתורםש מובחנים צרכים בעלי הם נמוך אקונומי-סוציו ממעמד לילדים הורים

 ברקלי של "Defiant Child" התערבות של יעילותה את שבדק מחקר .מההתערבות הנשירה אחוזי

 יעילה ההתערבות כי מצא, זה ממעמד הורים של לצרכים במיוחד ומותאמת מקוצרת בגרסה

 את מאפשר להורים םהמותא אופייה כי וכן הילדים של ההתנהגות בעיות צמצום על בהשפעתה

 התאמת על ההקפדה חשיבות צביע עלמ שהמחקר לומר ניתן, לפיכך. בתכנית התמדתם

 ודוגמא, זה ממעמד ילדים של הבעיות חומרת הינו ייחודי למאפיין אדוגמ. SES ל ההתערבויות

 Canu)) ההתערבות אורך של התאמה  מחייב אשר דבר, הורים של הפניות חוסר הינו טכני לצורך

& Bearman, 2011 .השירותים את להגביר ראוי כי, מלמדת זה מחקר של נוספת מהותית השלכה 

 .ונגיש יותר זול, יעיל בהן הטיפול שכן, הקהילתיות הנפש בריאות במרפאות הניתנים הטיפוליים

 שתופעות להסיק אין, ה"ה להתפרצות נמוך מעמד בין מתאם מוצא שהמחקר פ"שאע לציין יש

 אך פחות שכיחים להיות עשויים אלה מקרים. יותר גבוהים עשירונים בקרב מתרחשות לא אלה

 טיפול מתןו ,בה הכרה, הבעיה זיהוי בפני חסם להוות עשוי המעמד שם ודווקא, נדירים לא

 להתאים יכולה Triple P  (Sanders & Baker, 2012)גמתוד אינטרנטית שהתערבות ייתכן. מתאים

 של ס"שבבי או הורים התערבות בקבוצות ףלהשתת התנגדות שחשים גבוה ממעמד להורים יותר

 .  נמוך  SESמ באזורים יותר נפוצות שלרוב אוניברסאליות בהתערבויות שימוש אין ילדיהם

 

 אבחון סוג 5.2

 של יםהייחודי צרכיו אל הטיפול של התאמהה פ"ע משתנה התערבות כל של תואפקטיביה מידת

 לו יש שבנוסף ממי שונה PDD ו ODD עם המאובחן בילד הטיפול – הלדוגמ. משפחתו ושל הילד

ADHD של קלינית אבחנה עם ילדים עבור. נוספת מתחלואה סובל שאינו מימ אוCD  או ODD 

 ןבה ,ילדים של הטרוגניות בקבוצות עבודה המשלבות התערבויות של לקיומן חשיבות יש כי נמצא

 ללא חברים עם בשיתוף עובדים ההפרעה לפיתוח גבוה בסיכון שנמצאים או מאובחנים ילדים

 בהיותה הן ביטוי לידי בא השווים קבוצתמ חברים עם הפעולה ושיתוף החשיפה של יתרונה. ה"ה

 מהסטיגמה מפחיתה הפרעה ללא ילדים של שהשתתפותם בכך והן חברתית-פרו להתנהגות מודל

 .(Vitaro et al., 1999) שאובחנו לילדים רק המיועדת בהתערבות בהשתתפות הכרוכה השלילית

על עמיתיהם דרך שלילית השפעה יכולה להיות ילדים עם בעיות התנהגות אין להתעלם מכך של
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המבוגר האחראי בזירה חייב אם כן . (Gumpel & Sutherland, 2010) נורמות חברתיותהפגיעה ב

 .לשים לכך לב ולפעול בהתאם, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו

. משמעותי ככלי הורים הדרכת של השילוב חשיבות את ומדגיש חוזר המחקר CD עם ילדים עבור

 להורים הכללי הכספי חסכוןב והן הקלינית התוצאה במבחן הן אפקטיבית נמצאה זו גישה

 הנפשית הבריאות את, הילד התנהגות את הקצר בטווח משפרות זה מסוג תערבויותה. ולקהילה

 קבוצה עבור, כן כמו .((Furlong & McGilloway, 2012 שלהם ההורות מיומנויות ואת, הוריו של

 סיכון גורם מהווה זו תכונה שכן רגשיתה קהותה תכונת בשיפור להתמקדות רב ערך ישנו, זו

 . (Somech & Elizur, 2012) ההפרעה של להחרפה

 התייחסות המעניק פסיכותרפויטי בטיפול ערך ישנו, גבוהה מורבידיות-קו רמת עם ילדים עבור

 (.Eresund, 2007) העיקרית לאבחנה הנלווים דיכאוןו חרדה כגון םלמרכיבי ועמוקה אינטגרטיבית

 מגיבה תוקפנות של אלה מול יזומה תוקפנות של סימפטומים בין להפריד ניתן בהם במקרים

 להפיק עשויים מגיבה בתוקפנות המאופיינים ה"ה ילדי, ספציפי באופן. תרופות מתן לשקול אפשר

 & Searight, Rottnek) ביולוגי שמקורה אימפולסיביות להפחית שמטרתן מתרופות גדולה תועלת

Abby, 2001.) כגון נוספים סימפטומים להקטנת תוביל באימפולסיביות המסוימת השליטה 

 וגניבה ונדליזם כמו ספציפיות והתנהגויות, חברים עם קונפליקט, מגיבה ופיזית מילולית תוקפנות

(Greydanus et al., 1997 .)שהדבר הוא השלילי הסימפטום הקטנתב הגדולים היתרונות אחד 

 בשעת לעצמו קשוב יותר להיות וכן ונאותות מועילות חברתיות מיומנויות ללמוד הילד את מפנה

 .קונפליקט או כעס

 תרומה יש נעורים לעבריינות נטייה עם חמורות ה"ה של הוא האבחון כאשר כי מראה המחקר

, בוגר אדם בין טווח ארוך מקשר מורכבת החונכות (.mentoring) חונכות של לתמיכה משמעותית

 עבריינות של במקרים. ומיומנויות יכולות ממנו ללמוד שיכול צעיר חניך ובין, וכוח ידע, ניסיון בעל

 לחיקוי הזדמנויות שמספק, לפחות שנים בכמה מהחניך יותר מבוגר אדם כ"בד הוא החונך נוער

( Tolan et al., 2008)' ושות טולן של מקיפה סקירה. רגשית תמיכה ולהעניק, לייעץ מסוגל, חיובי

, עבריינות על וחיובית מתונה השפעה יש שלחונכות הראתה זה בהקשר מחקרים 39 שבחנה

 עם התערבויות והיו יחסית רחב היה האפקט גדלי טווח כי לציין יש. בסמים ושימוש תוקפנות

 ולשימוש, 0.40 לתוקפנות, 0.13 היה לעבריינות הממוצע האפקט גודל. שלילי או אפסי אפקט

 .0.23 בסמים

 

 טיפול וסוגי התערבות לרמות חלוקה י"עפ םמאפייני 5.3

, ספריות-בית תהתערבויו, הורים עם תערבויותה: רמות בארבע התערבויות הוזכרו ירהבסק

 כל מניתוח העולה העיקרית המסקנה. פרמקולוגיות והתערבויות דיל עם ישירות התערבויות

 Executive) תוהניהולי תוהיכול את לשפר שחתרו מרכיבים נכללו שבכולן היא המוזכרות הרמות

functions )מיומנויות ואומנו נלמדו, וריםה עם בהתערבויות, לדוגמה כך. בותההתער מקבל של 

 מבין לבחור, רגשיות תגובות לווסת, גבולות להציב כיצד ללמוד שמטרתן הורי ניהול של

.  (Furlong, 2012) הילד של ה"ה םוצמצל הביאל דבר של ובסופו, וענישה משמוע אלטרנטיבות

. המורה של הניהול יכולות לשיפור שיש מקבילה חשיבות על הצביעו ס"בי מחקרי, דומה באופן

 ניהול תכניות של מחקרים בתריסר כי נמצא (1022)' ושות אוליבר של שיטתיתה סקירהב, לדוגמה
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 על מורים של כיתה ניהול לפרקטיקות ומובהקת חיובית השפעה הייתה, אוניברסאליות כיתה

 עם ישירות התבצעה ההתערבות כאשר גם, לכך בהמשך .בכיתה הבעייתית ההתנהגות הורדת

, כך על נוסף(. Clark & Jerrott, 2012) ניהול מיומנויות של הקנייה על היה המרכזי דגשה ,ילדיםה

 את הן גם הדגישו, Incredible Years תכנית דוגמת, טיפוליים מוקדים כמה המערבות תכניות

 המשפחתי בהקשר ההורה של ניהול כישורי את ובמקביל המורה של הכיתה ניהול כישורי

(Webster- Sartton,Reid & Hammond, 2004 .) 

 ישנה כי היא, פנים לשתי משתמע שאינו באופן עצמה על שחזרה, נוספת משמעותית מסקנה

 הרב המבחר מבין. הטיפולית בהתערבות הורים הדרכת של מרכיבים הכללתל רבה חשיבות

-התנהגויות או התנהגותיות טכניקות על המבוססות התערבויות כי נראה, זה בהקשר הקיים

 עם חיובית יחסים מערכת של פיתוח מאפשרות אלה התערבויות. ביותר היעילות הן ביותיקוגניט

 של בחינה .אלימות ובלתי יעילות משמעת בטכניקות ושימוש גבולות של הבנייה תוך, הילד

 עם שלבים וכוללות תנֹוְב מּו הן מוצלחות הורים שהתערבויות כך על מצביעה המחקרים תוצאות

 פוטנציאליות הוריות אסטרטגיות של זיהוי לומדים בו השלב בין למשל כמו, ברורה הפרדה

 חשיבות קיימת התנהגותיות בהתערבויות, כך על נוסף. ליישמן לומדים בו השלב לבין ויעילות

 הרצון בשביעות עלייה. מהתכנית משתתפים של לנשירה ממתן כגורם ההורים של הרצון לשביעות

 זה במובן ההורים עם הקשר. הילדים בהתנהגות ונמשך, לעין נראה ,מהיר ינוילש קשורה ההורית

, הורים הדרכת של נדבך הכוללת התנהגותית בהתערבות מראש לבחור עדיפות יש ולכן, חיוני הוא

 ההורים הגעת של מעשיים קשיים וא תקציב מגבלות וקיימות במידה. כך על להקפיד ומתעקשת

 בנעשה ההורים את לעדכן ניתן, לדוגמה .אחרות דרכיםב אותם ערבל אפשרויות ישנן, ס"לבי

 בית יעוריש, סקייפ שיחות, שבועי או יומי טלפוני קשר, שוטף ל"דוא שליחת י"ע בהתערבות

 באמצעות חומר משלוח, בהתערבות שנלמדו טכניקות אודות ולילדים להורים משותפים

 .ועוד, אינטרנטה

 של משמעותי גיוס ומחייב ניכר זמן אורך ה"בה הטיפולש היא זה בהקשר העולה שלישית מסקנה

 למעורבות חשיבות יש ה"ה בתחום, אחרות בהפרעות מאשר יותר. הפועלות הרמות בכל, המערכת

 הבית הצוות כגון הרחבה הסביבה של וכן, יכלל אופןב משפחההו הוריםה של גבוהה ומחויבות

 הזמן לכמות משלים באופן (.Lochman & Wells, 2004) הלאה וכן, תיכוניהח המעטפת, ספרי

 Day של במחקרם .ההתערבות במהלך הטיפולית הברית לרקימת רבה חשיבות ישנה, המושקע

 ברית של קיומהב תלויה הטיפול הצלחת, תיותיבעי-רב במשפחות בהתערבות כי להע( 1022' )ושות

 ויש שלהן האפקטיביות בזמן מוגבלות אחדות התערבויות, זאת לצד. שכזו משמעותית טיפולית

. Daily Report Card"  (Owens & Holdaway, 2012)" היא כזו להתערבות דוגמה. לדבר לב לשים

, הפרעות בשיעור, עבודה בכיתהדרות היטב כגון מטרה מוג-זהו כלי שנועד לנטר ולעצב התנהגויות

המורה מספק פידבק לתלמיד על התנהגות המטרה בזמן אמת או קרוב שיעורי בית וכדומה. הכנת 

על לזמן זה, והביצוע של התלמיד מוערך ביחס למטרות שהוגדרו. ההורים בוחנים את הדו"ח 

 חיםימרוו ילדים כי נמצאשלו.  הצלחהלגיות ע"ס היונותנים לילד חיזוקים ופריב בסיס יומיומי

 החודש תום עד ממנה להרוויח וממשיכים, שלה הראשון החודש בתום בעיקר זו מהתערבות

 משאבים של מיותר בזבוז למנוע יכולה היא שכן חשובה הבחנה זוהי. )שם( בלבד שלה הרביעי

 .הטיפול באיכות גם לפגוע עשוי דבר של שבסופו



 

 

35 
 

 ליחס זקוקים ה"ה ילדיש היא הכללית התובנה הטיפול את המכוונים ספציפיים תכנים מבחינת

 (. 1000, עומר) מסורתיות-לא וסמכותיות הוריות לאסטרטגיות – ובעיקר, ומותאם מיוחד

 כיצד היא חשובה שאלה. הוריו של והוראות לבקשות רבות פעמים יסרב ODD עם ילד, הלדוגמ

 זה את לוקח ההורה, החדר את מסדר נורמטיבי ילד כאשר. מציית כן הוא בו במקרה להגיב יש

 לחיזוק זקוק ODD עם ילד כי טוען קאזדין אלן. מתון חיזוק מעניק היותר ולכל מאליו כמובן

 באופן שבח של מסר העברת( 2 שעובדים פרקטיים חיזוק מאפייני שלושה שישנם מצא הוא. אחר

 עם השבח חיזוק( 3 לשבח הזוכה ההתנהגות לגבי דייקנית ספציפיות( 1 מודגש בטון מאוד נלהב

 (. Kazdin et al., 1989)  חם מגע

 

 מטפלים מאפייני 5.5

, מקצוע אנשי של רבה הטרוגניות ישנה. המטפלים במאפייני משתקף הטיפול בסוגי הקיים הגיוון

 למעשה זוהי. בילדים והטיפול המניעה בהתערבויות חלק הלוקחים, שונות הכשרה ברמות

 וניתן עצום המגוון ה"ה של בשדה – זה בהקשר מסכמת מסקנה כל המקדימה הראשונה המסקנה

 זו שונות הכשרה רמות עם, טיפוליות מסגרות של נבדלים בסוגים, מטפל של סוג כל כמעט למצוא

 . מזו

 מועברת ה"ה בעלי ילדים עם טיפולית שעבודה מצאה בנושא המקיפות המוקדמות ותסקירה אחת

 מ יותר לא –ללא הכשרה עמוקה בפסיכולוגיה  מטפלים י"וע, קבוצתי בפורמאט, ס"בבי כ"בד

 אורטיתיהת הגישה(. Brestan & Eyberg, 1998) מומחים פסיכולוגים היו מהמטפלים 10%

 כמה ישנן אלה בתכניות. ההורים את ומערבת התנהגותית-קוגניטיבית היא זה לטיפול השכיחה

 לתאר, במשפחה החיים תנאי את להגדיר יכולת כוללות הללו. בהן לשלוט המטפל שעל מיומנויות

 קשר עמו ליצור, יוחוזקות את לאתר לו לסייע, ההורה של צרכיו את לזהות, הבעיות אפיוני את

 ,.Eresund, 2007; Day et al) אליה מחויבותו ואת בתכנית תוומעורב את ולעודד ,ובטוח פתוח

2011.) 

 אלה במקרים. קליני דינאמי-פסיכו טיפול במסגרת משתמשות ההתערבויות מן יותר קטן חלק

 על. בפסיכותרפיה סיסיתב הכשרה ויעברו קליני ניסיון בעלי היוי המטפליםש לכך ערך יש כי נראה

 משמעותית הדרכה לקבל המטפלים על, התנהגות בבעיות בטיפול יעיל יהיה דינאמי שטיפול מנת

 יפסיכולוג טיפול בין השהשוו מחקר(. Eresund, 2007) ההורים עם שוטף הדרכתי בקשר להיותו

 י"ע הועברו ,וההורים הילדים עם עבודה לבישש  CBT טיפול ובין, בלבד הילדים עם רגיל קליני

 יעילה הייתה האחרונה התערבותה כי מצא, לתכנית מיוחדת הכשרה שקיבל מיומן לא תרפיסט

 הראשונה שבתכנית מכך גם נבע ביעילות ההבדל כי, להניח סביר (.Van de Wiel et al., 2003) יותר

 שחלק ,השונים הממצאים לאור, ייתכן בהחלט. ההורים עם שוטף הדרכתי קשר התקיים לא

  .להורים המטפל בין השוטף הקשר לאופי רהוקש ותשונ תכניות של ביעילות המוסברת מהשונות

 עובד השכיח שהמודל כך על מצביעים המחקרים, ס"בביה המתבצעות ההתערבויות בוחנים כאשר

 רוב .לתלמידים אותה מעבירים מכן ולאחר התכנית צוות י"ע הכשרה שעוברים מורים עם

 גדול בחלק לעיל שנכתב שכפי למרות. ההוראה לסגל שוטף וליווי הדרכה מערך כוללות התכניות

 לא הוא פעם אף שכמעט הרי, בתחום הטיפול הנפשי מומחה אינו ההתערבות מעביר מהתכניות

 ועל הבסיסית ההכשרה על להקפדה רבה חשיבות יש זה במובן. מקצועי ליווי וללא לבד עובד

, הכשרה שעבר ממטפל ההדרכה את מקבלים כ"בד המורים. התכנית לאורך הצמודה ההדרכה
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 מראה לא המחקר. רבעב בתכנית ועבד אשר מנוסים ממורים או המערכת מתוך מיועצים ולעתים

 אכן מהן אחת עוד כל, השונות הליווי מאפשרויות אחת בכל בבחירה לציון ראוי הבדל על

 מאחת הדרכה קיבלו המוריםDaily Report-Card  תכנית את שבחן במחקר ,להמחשה. מתקיימת

 קליני למקצוע סטודנט או, המחוז של סוציאלי עובד, חינוכי יועץ: הבאות הדמויות שלושת מבין

 של יעילה השפעה נמצאה ההדרכה סוגי שלושת בכל, ביניהם ההבדלים אף על. שני תואר בדרגת

  (. ,2082Owens & Holdaway) ההתערבות

. הספר בית פסיכולוגית היא ספריות בית התערבויות בהעברת נוספת משמעותית טיפולית דמות

 י"ע הופעלה אשר ה"ה עם ילדים בחמישה הממוקדת קבוצתית התערבות שבדק במחקר

 להתערבות חיובית השפעה נמצאה ס"בי של צרכים למיפוי בהתאם ותוכננה ס"בי פסיכולוגית

(Lochman et al., 2007) .דמות היא ספרית-הבית שהפסיכולוגית בכך נעוץ זה במקרה היתרון 

 אלה אפיונים. וטיפולית מערכתית ומסוגלות ראייה בעלת היא זאת ולצד, למערכת אנדמית

 ס"בי תרבות עם אינטימית היכרות, המשפחה ועם החינוכי הצוות עם שוטף קשר מבטיחים

 באופן. ס"בי של הצרכים לבין החמורות ה"ה עם בילדים הפרטני הטיפול בין  ואיזון, והקהילה

 הסגל, התלמידים עם שלה ההיכרות. ה"ה של בהקשר משקל רב תפקיד ס"בי ליועצת יש דומה

 טיפוליים כלים לה חסרים אמנם. הפסיכולוג של מזו יותר אף מעמיקה והמשפחות, החינוכי

 להעביר לה המאפשרות ביצועיות וסמכויות מקצועיות מיומנויות ברשותה יש כ"בד אך, מסוימים

 את המלווה המקצועי הגורם ולהיות, אוניברסאלית או אישית ברמה והתערבות מניעה תכניות

 .לפסיכולוג יותר הקשים המקרים את ומתווך, המורים סגל

, לדוגמה. המטופלת לאוכלוסייה המטפל של להתאמתו קשור יחהנוכ בהקשר נוסף חשוב נושא

 עם לעבודה מסוימים במקרים יותר מתאימים הקהילה תוךמ מטפליםלדעת מספר חוקרים, 

 משום והן, המשפחה של והסביבה הרקע עם ההיכרות בגלל הן כלכלי נמוך-מצב חברתימ משפחות

 (.Brestan & Eyberg, 1998) יותר רב אמון בהם לתת נוטה שהמשפחה

 

 חינוך מסגרות בתוך לעבודה ספציפית תייחסותה 5.5

 ,.Li et al) להופיע עשויים והשלכותיהם ה"ה של ספציפיים תסמינים בה סביבה מהווים הספר בתי

 להתקפה מתייחסת בריונות. (school bullying) ס"בבי בריונות היא לכך מובהקת דוגמה(. 2011

 לגרום ושמטרתה, ממנו חלש ילד כלפי חזק ילד שמפנה, פסיכולוגי או מילולי, פיזי איום או

 ואיום תקיפה מלבד וכוללות נרחבות הן בריונות למעשי דוגמאות. נזק או מצוקה, לפחד לאחרון

 גניבת, שליליות שמועות הפצת, והחרמה דחייה, גנאי בשמות קריאה כמו התנהגויות גם פיזיים

 שבה ברשת בריונות הוא האחרונות בשנים המתגבר התופעה של חדש סוג. ולגלוג, הצקה, חפצים

 תכניות 44 שבחן סקירה מאמר(. Smith et al., 2008) חברתיות ברשתות הרף ללא מותקף הקורבן

 הבריונות מעשי בהפחתת יעילות התכניות כללי שבאופן מצא ספר בבתי בריונות כנגד התערבות

 ומספר 10-13% ב פחתו הבריונות מעשי, בממוצע. (Farrington & Ttofi, 2009) הקורבנות ומקרי

 מעשי להפחתת ההתערבות תכניות. התערבות תכנית הופעלה כאשר 27-10% ב פחת הקורבנות

 בסרטים צפייה, סימולציות, דיונים, בכיתה בשיעורים שימוש וכוללות מגוונות ס"בבי בריונות

 באמצעי שימוש, חברתיים כישורים על עבודה, הורים עם שיחות, תפקידים משחקי, ובמחזות

 באמצעי שימוש, הורים אימון כללו בהתערבות ביותר האפקטיביים הגורמים. ועוד משמעת

 (. שם) התכנית של אינטנסיביות ורמת משך, משמעת
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אמנם משתנה . מהמסגרת היעדרות היא ספרית הבית בסביבה ה"ה של לסימפטום נוספת דוגמה

 ידיעת ללא, פעמים רבות ס"לבי מגיעים לא ה"ה עם ילדיםזה קשור לגורמים נוספים, אולם גם 

 היעדרות של השליליות התוצאות. פיקוח וללא אישור ללא היום במהלך עוזבים שהם או, הוריהם

 השלכות של רב למספר בסיכון נמצאים מרובות היעדרויות עם ילדים. ממדים בכמה מתבטאות

, נוער עבריינות, ס"מבי והרחקה השעיה, דיפוזית זהות, ס"בבי נמוכים הישגים זה ובכלל שליליות

 להתקבל העתידיים ובסיכויים, היומיומי בתפקוד פוגעת בלימודים ההתדרדרות. בסמים ושימוש

 הפעילות רמת ובין ההיעדרויות רמת בין קשר יש שכן מכך נפגעת הקהילה גם. ולהתפרנס עבודה

 פותחו שונות התערבויות. עולה רווחה שירותי על הציבורית ההוצאה ובנוסף, בסביבה ייניתהעבר

, חברתית, משפטית מזווית ס"מבי ההיעדרויות תופעת עם להתמודד בכדי העולם ברחבי

, ס"מבי חרדה כגון, אישיים( 2: סיכון גורמי של סוגים בכמה ממוקדות ההתערבויות. ופסיכולוגית

 ותמיכה תקשורת כגון, משפחתיים( 1 רפואיות ובעיות, חברתיים כישורים, נמוכה עצמית הערכה

 אקלים כגון, מערכתיים( 3 המסגרת עם ההורים של וקשר, הורית מעורבות, משמעת, משפחתית

 44 בחן עדכני אנליטי מטה סקירה מאמר. לתלמידים מורים בין וקשרים נוכחות מדיניות, ס"בי

 בין הבדלים נמצאו לא(. Maynard et al., 2012) להתערבויות חיובי אפקט וגילה בנושא מחקרים

 נוכחות את שיפרו ההתערבויות, בממוצע. קהילתי או, ספרי בית, משפטי דגש עם התערבויות

זהו שיפור, . מלא לימודים שבוע כמעט – לשנה לימודית בממוצע ימים 4.7 ב הנעדרים התלמידים

, כך על נוסף. רצון מלהשביע רחוק שהנו באופן גבוהה ההיעדרות ימי כמות אולם הוא מותיר את

 . כרוניות היעדרות רמות בעלי תלמידים עם אפקטיביות היו לא ההתערבויות

 הבית בסביבה בולט באופן ביטוי לידי באות ה"ה. כדלקמן היא אלה דוגמאות של המשמעות

 עומס, החברתי ההקשר, הילדים גיל כגון גורמים עירוב של נמנעת בלתי תולדה היא זו. ספרית

. ועוד, הוריות-לא סמכות דמויות עם המאתגר הקשר, השעות מסגרת, והמשמעת הלימוד מטלות

 להתמודד נאלצת המערכת. ה"ה של מהביטויים ניכר חלק סופגת החינוך מערכת מכך כתוצאה

 ובהתמודדות, לימוד זמן באובדן, החינוכי הצוות של בשחיקה מחיר כך עבור ולשלם, איתם

 בקושי מדובר זה במובן. מהם שנפגעו אלה ועם עצמם הילדים עם ויקרה מורכבת, ישירה

 באותו. הזדמנות גם בכך לראות היא בשמיים לא, זאת עם יחד. המערכת על נוספת ובמעמסה

 בגיל שקשיים וכפי, ואוריינית מוטורית-גרפו לעבודה אפשרות מזמנים קריאה קשיי בו אופן

 גם כך – מיני וחינוך, סיכון מהתנהגויות הימנעות, רגשות ביטוי על עבודה מזמנים ההתבגרות

 כיבוד, לפעולה אלטרנטיבות שקילת, גבולות בהצבת הנוגעת לעבודה הזדמנות מספקות ה"ה

 . הלאה וכך תוקפנות במקום אסרטיביות, האחר

 לרוב הן ואפקטיביות נפוצות ספריות-בית התערבויות כי הראתה הנוכחית הסקירה, כך על נוסף

 תורמ בהפחתת כיעילות נמצאו אלה תכניות. הכיתה לללכ המועברות אוניברסאליות ותתכני

 Hahn et) טווח ארוכות השפעות להן ויש, ממכרים בחומרים ושימוש סיכון התנהגויות, אלימות

al., 2007.) יחד גם ייםלופיטו ,יםמונע, מאבחנים מרכיבים האל התערבויותב לראות ניתן: 

 החינוכי שהצוות בכך מתבטאת האוניברסאלית התכנית של רשמית-הלא האבחון יכולת, ראשית

ההעלאה , שנית. נפרדת נוספת להתערבות זקוקים ילדים לאתר בכדי אותה לנצל יכול ס"ביב

 למודעות של התמודדות עם בעיות התנהגות עשויה לחסן ילדים אחדים שטרם הפגינו אותן אך

שנמצאים בקבוצת סיכון, וכך למנוע או למתן את הופעתן. לבסוף, ההפעלה של תכנית שמערבת 
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ילדים עם ה"ה וילדים ללא ה"ה מספקת סביבת עבודה טיפולית שאין בה תיוג והפרדה, 

 שכן הן מגיעות מעולם הילדים עצמו. –ושהדוגמאות החיוביות בה נגישות ועוצמתיות 

המבוססות על גישת עיבוד יש לציין את השיטות  התערבויות בבי"סמבחינת קלות היישום של 

בתי הספר שיכולים ל ותשיעורים מפורט. לפיכך הן אטרקטיבי . הללו מּוְבנות ובעלות מערךהמידע

מורים, יועצים, ופסיכולוגים חינוכיים יכולים ליישם אותם  .משביע רצוןבהם שימוש  לעשות

 לאחר הכשרה בסיסית בלבד. 

 היותה על להקפיד רצוי, בי"ס במסגרת מועברת התערבות כאשרולה מן המחקר בנושא, שעוד ע

, הילדים על אהודות בדמויות שימוש י"ע ומתאימה לגיל. ניתן להשיג זאת לילדים ידידותית

 חשיבות ישנה, כן כמו .אהודות ועוד דמויות סביב מסגרת סיפור יצירת, תמונות עם כרטיסיות

 יום במהלך  settings של מגווןב( התנהגותיות בהתערבויות במיוחד) ההתערבות להכללת

 (. Webster-Sratton, Reid & Stoolmiller, 2008) הלימודים

 

 והמלצות דיון. 5

 העומס ,ותמחולל שהן הנפשית המצוקה מבחינת ביותר חמורות תופעות הן התנהגות הפרעות

 Conduct Problems Prevention Research) בהן לטפל הניכר הקושיו ,הסביבה על לותפימ שהן

Group, 2011.) הגבוהה והעלות, ידן על הנגרם כאבה, הבאוכלוסי בילדות ה"ה של הגבוה השיעור 

 עבור להתמודדות גדול לאתגר התופעה את הפכו, התנהגותו של בהשלכות או בילד הטיפול של

  .לעיל סקרנו חלקן שאת שונות טיפול שיטות פותחו ,מכך כתוצאה. הציבור בריאות מערכות

 ותחריפ יותעלב להוביל עשויים ה"ה של התסמינים, ראשית. סיבות מכמה חשוב ה"בה הטיפול

, שנית. החיים בהמשך הכללית וובבריאות, שלו חברתית-הפסיכו בהתפתחות, ס"ביב הילד בחיי

 עשויים ,עבריינות גורמי עם בקשרו, ממשיים פיזיים בסיכונים, חוק פורעות בהתנהגויות מעורבות

 שעשויה המחיר, שלישית(. מהם םהנפגעי של או) הילדים של שלמותם אתו םרווחת את לסכן

 אף ועלולות ההורים של ומצוקה לתסכול גורמות ה"ה. יקר הוא המשפחתית המסגרת לשלם

 משקל להן ויש מאוד גבוהות ה"ה של לציבור ההשלכות, רביעית. המשפחתי התא לפירוק להוביל

 . הציבורית בהוצאה והן הכללי החברתי באקלים הן משמעותי

 של מצבם את להטיב שעשויות, ה"ה בילדי לטיפול הנוגע בכל העולות המסקנות, כן אם ,מהן

 האמפיריים והמאמרים השיטתיות הסקירות, ביותר וחשוב, ראשית? משפחותיהם ושל הילדים

, החינוכית למסגרת מחוץ או בתוך, ילדים עם חברתיות-פסיכו שהתערבויות הראו שנסקרו

 חומרת את להפחית יכול הוריות במיומנויות ששיפור כך על מצביעותדיין  טובות עדויות. עובדות

 Furlong et) עצמם ההורים של המנטאלי מצבם את גם לשפר זו ובדרך בילדות ה"ה של יםתסמינה

al., 2012.) רוחעיקר בב המנוהלות בקבוצה הוריות התערבויות של באפקטיביות תומך המחקר 

 כיתה ניהול לשיטות כי הראה מחקר של אחר קו. חברתית ולמידה, קוגניציה, התנהגות תיאוריות

 שיטות (.Oliver et al., 2011) המפריעה ההתנהגות על ממתנת השפעה יש מורים של אחדות

 (. 1022, רוזנבאום-ורונן רוזנבאום) בילד פרטני בטיפול התמקדו ושהועיל אחרות

, הילד של והתנהגותו רגשותיו של מותאם ניהול הוא ההתערבות תכניות לכל המשותף המכנה

 שהילד בכך למעשה מתחילה התנהגות בעיית. המשפחה חיי של מותאם ניהול של ההקשר בתוך

 על מגיבים והללו ומוריו להוריו ביחס שלילי צביון עם ניהולית ריבונות מוגזם באופן לעצמו מנכס

 להורים שוב אותן ומעביר הניהוליות הסמכויות את מידיו מפקיע ההתערבות תהליך. בחומרה כך
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, המחודשת השליטה את מקבלים ההורים. מיטיבות חינוכיות מיומנויות של תכנים לימוד דרך

 המטרה. הילד של התנהגותו את לווסת והידע הכוח את איתהו, והרגישה המתוחכמת בצורתה

, כעסים ניהול של במובן וחיוביות מותאמות עצמי ניהול יכולות ,הדרך בסוף, לילד להקנות היא

 .ב"וכיו, חברתי לחץ עם התמודדות, רגשי ניהול

. לאורך העבודה בהתמדה עצמן על חזרו ה"בה והמועיל היעיל הטיפול אפשרות בדבר הראיות

. אפשרית היא ה"ה בעלי ילדים עם מוצלחת התערבות כי מראות הן שכן מעודדות תרוובש אלה

 עשוי ה"ה של והמשפחתי הסביבתי שהרקע משום זאת. ועיקר כלל מאליה מובנת איננה זו מסקנה

, מזניחים או מתעללים הורים עם בילדים מדובר הקיצוניים מהמקרים בחלק. ביותר קשה להיות

 וכן, מוקדם מגיל עברייניות ולסביבות פוגעניים לאירועים חשיפה, דלּות ובתנאי עוני בצל ילדּות

 העובדה זה במובן. לסמים מכורים להורים או, ההיריון בזמן שעישנו לאימהות שנולדו ילדים

 העביר או שפיתח למי ושבח אות היא כלשהו שינוי לחולל שמסוגלות התערבויות בנמצא שישנן

 מקבילב מצביעות הראיות כי לזכור יש ,בבד בד. הילד של וההחלמה ההסתגלות לכוחות וכן, אותן

 נגישים שאינם או מהן נושרים מהילדים שחלק, הילדים כל עם עובדות לא שההתערבויות כך על

 .לשנות ההתערבות ביכולת שאין משתנים ושישנם, להן

 הוא בו לפתוח המקום כי נראה, הנוכחית הסקירה מן העולות אופרטיביות למסקנות הנוגע בכל

 20 גיל לפני ה"ה של מוקדמת שהתפרצות כך על מלמדות העדויות. הבעיה של ומוקדם נכון בזיהוי

 ובקישורם, שלהם יותר גדולה ביציבות, החיים בהמשך התסמינים של בהחרפה קשורה

 הוא שכן ,במיוחד חשוב הוא מדויקו מוקדם אבחון, לפיכך(. Moffitt, 1993) נוספות לפתולוגיות

 הראה המחקר(. Spelz et al., 1999) והמניעה הטיפול דרכי של הצלחתן סיכויי את מגביר

ולכן , הפרוגנוזה על ובהשפעה להפרעה הקשורים התסמינים במיתון יעילה מוקדמת שהתערבות

 חלק. (Eyberg et al., 2008) להתחיל בתוכנית ההתערבות בגיל הצעיר ביותר שניתןהיא שאיפה ה

, יסודי ס"בי בתחילת או הרך בגיל כבר מתחילות( הוריהם עם ובעיקר, הילדים עם) מההתערבויות

 לערוך ניתן אלה שבגילאים הוא הרציונל. (Comer, 2013) פרי נושאות שהן ניכר הראיות ולאור

 הדפוסים שינוי באמצעות, הילד של והתנהגותיות רגשיות באסטרטגיות דרמטיים שינויים

 פשוטה פרוצדורה איננו מדויק אבחון כי לציין יש(. Littell, Popa & Forsythe, 2005) ההוריים

 וההקשר הגיל-תלויי השינויים ובשל, אחרות הפרעות ובין ה"ה בין המשותפת התחלואה בשל

מקיפה, התערבות בתכנית  כן, שהשקעהאם היא,  מסתמנתהתמונה ה. ילדים של בהתנהגות

 .תוצאות ארוכות טווח אצל חלק מהילדים תניבבמיוחד אם היא מתחילה בגיל מוקדם, 

 זו אמירה ה"ה עם בילד לטיפול הנוגע ובכל, ויניקוטו כתב" אם ללא תינוק כזה דבר אין"

 התערבויות וכן 2' מס בטבלה מופיעיםש ההתערבות יסוג מרבית. שבעתיים כנכונה מהדהדת

 את מתנות ףא או מציעות התוכניות רוב. המשפחה את יםמערב בנפרד בחנושנ אחרות

 משתדלות ההורים עם ותההתערב פעולות. להדרכה ההורים של בהגעה בתוכנית שתתפותהה

 התכניות. חדשים נדבכים להן ולהוסיף, אותן ולמנף המשפחה של החוזק נקודות את לזהות

מרחיבות את מאגר הידע והמיומנויות ההוריות, משפרות הלחצים במשפחה, רמת  את מפחיתות

ההורה לילדו, מפחיתות שימוש בפרקטיקות ענישה קשה, ומביאות בסופו של דבר את השיח בין 

כפי שנכתב  .לשיפור הויסות הרגשי וההתנהגותי של הילד באופן כללי ובמצבי דחק וכעס בפרט

"כאשר ההורים מכווננים עצמם לאותות התקשורתיים של ילדיהם,  –במסקנות אחד המאמרים 

בדרך שעונה על צרכיהם, עולה הסבירות שהילדים יגיבו בדרך מפרשים אותם נכונה, ומגיבים 
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מסונכרנת, יפגינו סימנים של התקשרות בטוחה, ויראו התאמה התנהגותית ורגשית טובה יותר 

(. ישנו גיוון רב בטכניקות העבודה 356; עמ' Olds, Sadler & Kitzman, 2007בהמשך חייהם" )

היתר, עבודה על זהות ההורה, היכרות עם שיטות  הספציפיות עם ההורים. הללו כוללות, בין

הרגעה ומּודעֹות, הכוונה בהבניה של פעילויות יומיומיות, סיכול דרכי חשיבה לא בריאות, הדגשה 

לסיכום,  (.Day et al., 2011) של טכניקות משמוע לא אלימות, התמודדות עם מצבי לחץ, ועוד

מתן את התוקפנות שלו ולבטא אותה באופנים התערבות הורית מועילה היא זו שתעזור לילד ל

 (.1021מקובלים חברתית כמו למשל דרך הסטת הכעס, דיבור, בקשת עזרה, או איפוק )עמית, 

 ,Scott) יש לזכור כי עבודה עם הורים לילדים עם ה"ה אינה קלה, וזאת משתי סיבות חשובות

ראשית, כל משפחה שנמצאת בקשר עם שירותי בריאות הנפש עשויה באופן טבעי לחוש  (.2008

חרדה, אשמה, וחשש מתיוג שלילי שיובילו פוטנציאלית לגילויי התנגדות לטיפול. שנית, חלק ניכר 

ממצוקה ומרקע שמאופיין לעיתים בחשדנות כלפי התערבויות, כאמור ממשפחות אלה מגיעות 

עזרה, ולעתים האשמה ותוקפנות כלפי מגישי העזרה. סיבות אלה מבארות דחייה של ניסיונות 

מדוע אחוזי הנשירה בתכניות מסוג זה גבוהים. הצוות המטפל צריך להיות מודע לקשיים אלה 

ולנסות להציע עזרה וגמישות ברמה הפרקטית )דרך מקום מפגש נגיש, סבסוד הטיפולים, זמינות 

 –ככל הניתן( וברמה הטיפולית )בעיקר  –אף באינטרנט וכו'  טלפונית, קיום המפגשים בערב או

 יצירת ברית עם ההורים(. 

לצד העבודה עם ההורים, המחקרים מראים  העבודה עם ההורים היא תחילת הדרך ולא סופה.

 כה המשפחתי המצב לעתים כי, ההבנה לצד זאתאת יעילותה של התערבות ישירה עם הילדים. 

 התערבות היא היחידה שהברירה, פעולה ומשתפי נגישים אינם לחלוטין יםשההור או, ולחוץ טעון

ההתערבות עשויה להיות פרמקולוגית, פסיכולוגית, ייעוצית או חינוכית, או  .הילד עם יחידנית

שילוב כלשהו של הנ"ל. מבחינה פסיכולוגית כבר מגיל צעיר, ויותר לאורך השנים, ניתן לעבוד על 

ההנחה הבסיסית העומדת בכל הפעולות היא מגוון מוקדים תוך שימוש בטכניקות שונות. 

 & Israelashviliות לילדים עם ה"ה היא אפשרית החל בגיל צעיר )שהקניית מיומנויות ניהולי

Wegman-Rozi, 2005.) ות עם ילדים בגיל מוקדם כמה לצד ההמלצה כי ניתן ורצוי להתערב ישיר

ככל שעולים בגיל ניתן להסתמך יותר על  ;להתאמת ההתערבות לגיל הילדשיותר, יש לתת מקום 

  (.Da Fonseca et al., 2010ית )טכניקות של עיבוד מידע ושליטה עצמ

קוגניטיביים כללה מאפיינים באופן הטוב ביותר ה שהופיעה במרבית ההתערבויות שעבדו גישה

לנטר בכדי לסייע להם הורים הללו מתמקדים בהקניית יכולות בסיסיות ל. והתנהגותיים

התנהגויות בתבונה התנהגויות בעייתיות של הילד, לתגמל התנהגויות טובות ולהתעלם או להעניש 

ת. השיטות משתמשות בטכניקות כגון חיזוק באמצעות עידוד ודברי שבח, הצבת גבולות חמורו

מתן יחס ממתן ומרגיע אל מול התנהגות תוקפנית, למידת אסטרטגיות לפתרון בעיות, ברורים, 

 אלימה, והתנסות בחשיבה פתוחה להתמודדות עם בעיות.כלים של משמעת מטיבה ולא רכישת 

, מחקרית למדידה יותר קלים והם, יעילים נמצאו לסוגיהם CBR שמחקרי למרות כי, לציין חשוב

 תמיכה רמות עם בשילוב. מקומה את איבדה פסיכולוגית נוספת שהתערבות אומר הדבר אין

 השלכות יש ה"שלה משום זאת. למשפחתוו לילד עמוקה רגשית תמיכה לספק מקום יש, נוספת

 מחוללות לרמת, ירוד עצמי לדימוי קשורה היא. מתריסהו מתנגדת ולהתנהגות לתוקפנות מעבר

, התעללות או ניצול של לעבר, פגיע חברתי למיקום, בעייתיים ילדים-הורים ליחסי, נמוכה עצמית
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 עמוקה פסיכולוגית לעבודה םיש מקומקרים חלק מהב, לפיכך. הלאה וכך ולפגיעּות עתידית

 . הילדה או הילד שלהנמשכת  להתמודדות לסייע יכולה אשר טווח וארוכת

ממדים, הרי שהטיפול עצמו מוכרח להיות מורכב -משום שהתסמינים והמקורות לה"ה הם רבי

חריפה, עוצמתה , כאשר ההפרעה מתפרצת מוקדם, לדוגמהכך ומותאם למצב הפרטני של הילד. 

פתית לתת ראשית תמיכה תרוקשורה להפרעות חרדה וקשב, ויש לה בסיס ביולוגי, מומלץ יהיה 

 יבית עם ההורים והילד,התנהגותית אינטנס-קוגניטיביתבעבודה וללוות אותה  )למשל רספירדל(,

 התערבות תחייב לא חמורה פחות והיא בנעורים שהתפרצה ה"ה, שני מצדלאורך זמן. 

 בית כוונהוה ייעוץ מפגשי מספר במתן או, לנער חונך בהצמדת להתמקד יכולה והיא, פרמקולוגית

 להתאים שמסוגלת אחת תכנית אין שכן, כאן חשובה להקשר רגישות. והילד ההורים עם ספריים

 היא המשפחה של והתרבותי החברתי הרקע עם היכרות. והמשפחות הילדים סוגי כל עם ולהצליח

יש לציין , מעבר לכך. מסוימת מתכנית להרוויח ספציפי ילד של ביכולת התחשבות גם כמו, חיונית

המערכות השונות המקיפות כי בטיפול בה"ה על רמותיה השונות תמיד תהיה נחיצות לערב את 

לכלול גורמים  ות תמיד לשים להן למטרהצריכ והמניעהתערבות הת הותוכנילפיכך את הילד. 

המקיפות את הילד, בנוסף להדרכה והקניית אסטרטגיות ומיומנויות השונות מתוך המערכות 

בנוסף, לילד עצמו. הליווי צריך להיות לאורך זמן ולאפשר הטמעה של דפוס ההתנהגות החדש. 

בתכנית; ככל שתהיה הקפדה על משתנים אלה  העקביות והקביעותהוא  אחד המשתנים החשובים

 הרצויה. עולה הסבירות שהתכנית תניב את התוצאה 

 יכול תוחברתי-אנטי בהתנהגויות שטיפול היא מהסקירה העולות החשובות המסקנות אחת

 משתמשות מוצלחות גישות. הזמין החינוכי הצוות י"ע החינוך מערכתב בהצלחה להתקיים

 של ומותאם נכון ובניהול חיובית התנהגות בעידוד ומתרכזות פרואקטיביות באסטרטגיות

 מתנהגים כיצד אותו שילמד מישהו פשוט הוא צריך שהילד מה כל לעיתים. בכיתה ההתנהגות

 -הבית המערכת להיערכות הקשורות אופרטיביות מסקנות של עושר קיים, לכך מעבר. בכיתה

 נוכחות הגברת, ס"בי של הניהולי והצוות המנהל של הרתמות כוללות הללו. ה"בה לטיפול ספרית

 למניעת באמצעים המורים תרגול, התלמידים בחיי כללי ובאופן הפסקות בזמני המבוגרים

 התנגדות נקיטת, הצוות של ייעוצי או פסיכולוגי מקצועי ליווי, ילדים עם עימות בעת הסלמה

 על עבודה, התנהגות עיצוב של בטכניקות שימוש, להסלמה לגרום בלי אלים אירוע לכל נחרצת

 של הרגשי לאקלים לב תשומת מתן, לחץ מעוררי חברתיים למצבים ביחס מידע עיבוד דרכי

 עם שניתן ככל ומעמיק רציף קשר קיום, בהם ותמיכה חברתית פגיעים ילדים איתור, הכיתה

 ,Webster-Stratton, Reid & Hammond ;1000, עומר) ועוד, ס"בבי בטוחה אווירה יצירת, ההורים

2001; Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004 .) 

 והנפגעים הפוגעים הילדים רק לא. המטבע של השני לצד גם לב לשים חשוב ספרי הבית בהקשר

 שיפור של המשתנה מהמחקרים בחלק. ספרי הבית והצוות המורים גם אלא, מהתכניות מרוויחים

 ביותר חשוב משתנה זהו לדידנו אולם. בכלל מובא הוא אם, משני מדדכ מובא המורים בהרגשת

 אחד זהוש במקצוע שחיקה-כנוגדן וגם, הראשון בקו שעומד למי תמיכהה חשיבות בגלל גם

 ונובעת, אחרים למקצועות ביחס מאוד גבוהה היא מורים של השחיקה רמת .העיקריים מקשייו

 עם ילדים(. 2999, פרידמן) פרסונליזציה-דה והרגשת, עצמית בהגשמה קושי, כבד עבודה מעומס

 האחרונות בשנים השילוב מדיניות בשל. המורה של המקצועיים חייו על נוסף עומס עורמים ה"ה
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 מיוחדים צרכים בעלי ילדים עם להתמודדות הכשרה עברו שלא מורים שגם יוצא, בישראל

 לראות ניתן אלה ילדים עם בהתמודדות העולים מהקשיים כתוצאה. בכיתה אותם לפגוש עשויים

, ציניות, שעמום, עייפות, דיכאון, שקט אי, חרדה, כעס כגון שונות שחיקה תגובות המורים אצל

, רייטר, טלמור) נפשית התמוטטות גם קיצוניים ובמקרים פסיכוסומאטיות תגובות, אשמה

, ובנוקשות מוגזמת בקשיחות תלמידיו כלפי לנהוג עלול מותש מורה כי לציין יש (.1005, ופייגין

 בדיוק –( שם) התלמידים ילצרכ אכפתיות חוסרו ההוראה לעבודת נמוכה מחויבות רמת ולגלות

, לפיכך (.Kalis, Vannest & Parker, 2007) מפריעות התנהגויות כמגביר במחקר שהתגלה מה

 סדר הפרות, אלימה התנהגות להפחית שמטרתן התערבות תכניות ס"בי בשגרת לשבץ היכולת

 של העבודה סביבת לאיכות הארוך בטווח יתרמו ב"וכיו ומרדנות התרסה של ביטויים, ומשמעת

 מרחיקות וכלכליות חברתיות משמעויות זו להשפעה. שלהם המקצועית ולחסינות, עצמם המורים

 ועם חריפות משמעת בעיות עם להתמודדות התייחסות הכללת לשקול אף כדאי, זה בהקשר. לכת

 תפגיש כזו פעולה. והגננות המורים של המעשית ההכשרה בעת או ההוראה לימודי בשלב כבר ה"ה

 שלהם ציהוהמוטיב חדה שלהם הלימוד עקומת בו בשלב ה"ה תופעת עם ההוראה פרחי את

 – כיתה לניהול אפקטיביות ובדרכים משמעת בבעיות בטיפול ידע להם יוענק מעשי באופן. גבוהה

 . גדולים ההכשרה של זה בשלב לגביו והסקרנות אליו שהצמא נושא

 

 עד. ממושך זמן פרק לאחר לטיפול אפקט יש האם היא הסקירה לאור השעול החשוב השאל

 לתוצאות רוב פ"ע דומות המעקב בדיקות של התוצאות הטיפול מתום חודשים שישה של תקופה

 של האפקט ,זה זמןל מעבר(. Brestan & Eyberg, 1998) ההתערבות סוף עם השנערכ בדיקהה

 45 שבחן אנליטי-מטה סקירה מחקר(. שם) ודוהה הולך, ההתערבויות סוגי בכל, ההתערבות

 סוף לאחר שנתיים עד האפקט גודל את אמד 29 לגיל מתחת ה"ה עם ילדים 9,366 והקיף מחקרים

 מהווה שהוא וייתכן, מובהק זאת בכל אך, צנוע אפקט זהו. d=0.17(Grove et al., 2008)  ב הטיפול

 התנהגויות כי ,לציין ראוי. אותו שמגבילים רבים מתערבים משתנים בגלל יחסית שמרנית הערכה

 אם, ההתערבות לאחר שנתיים גם שהושפעו בסימפטומים נכללו לרכוש ונזק אלימות כגון קשות

 שלטיפול הציפייה שלעתים, זאת עם יחד, להדגיש חשוב. כל-חובק ולא מתון באופן כאמור כי

 נטייה עם םבילדי שמדובר משום. מופרזת היא שהסתיים אחרי ושנים חודשים אפקט יהיה

 הרי, שונים סיכון ורמיג של השלילית השפעתם בשל נפגעו שחייהם, מההפרעה לסבול מוקדמת

 חודשים עמוק כה שיקומי מענה לתת יוכל – שיהיה ככל טוב – שטיפול להניח גדולה יומרה שזוהי

, הרווחה רשויות של מניעתית התערבות, למחלה תרופתי טיפול למצוא נדיר. סיומו לאחר רבים

 של שהמקרה להניח סיבה אין. סיומן אחרי חודשים להשפיע שממשיכות הרזייה שיטת אפילו או

 אמנם. דופן יוצא יהיה – יחידני אינו פעם אף לה ושהגורם פשוטה תופעה שאינה – ה"ה

 אין אך, זו בסקירה גם שעשינו כפי, ליוא התייחסל ויש בחשו ההשפעה ךשמ של הקריטריון

 עשויות ה"שה החמורות התוצאות בשל, אדרבא. התכנית לכישלון סממן שלו מימוש באי לראות

 ועזרה תמיכה של תשתית לספק כדי זמן שיותר כמה יימשכו הטיפול שתכניות להמליץ יש, להביא

, שנים לאורך רב תקצוב דורשות אמנם טווח ארוכות תוכניות. התפתחותו שנות כל לאורך לילד

, פשיעה על בהוצאות לחיסכון בעתיד תמתרגמ הצעיר בגיל השקעה שכן להשתלם עשויות הן אולם

 .מאוחרות בשנים ושיקום טיפול, מאסר
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 המסקנות ומהן, ביותר הטובות ההתערבויות הן אלו השאלה עולה הדברים סוף לקראת

 קריטריונים על הסתמכה הסקירה, כזכור. הטיפול מאפייני לגבי מהן העולות האופרטיביות

 איכותיים מדעיים במחקרים אפקטיביות ושנמצא התערבויות אתרל בכדי קפדניים מתודולוגיים

(Well Established .)יש. 1 בטבלה מוצגות והן אלה בקריטריונים בהצלחה עמדו התערבויות כמה 

 נסמך שאינו פי על אף Eresund  (2007)של הקליני המחקר פרויקט את בטבלה הכללנו  כי, לציין

 פרוטוקול כולל, היטב מתוכנן הוא לשיטתנו, זאת עם יחד. WE כ מוערך אינו לכןו  RCTמערך על

 תוך, וחצי שנתיים במשך נמשך המחקר, מזאת יתרה. תערבותהה שלבי של ברור תיאורו רחב

 .המטפלים צוותל מקצועיתו מסודרת הדרכה מתןו בו שנבחנו הטיפולים תשעת אחר צמוד מעקב

 
 

 ה"ה עם בילדים התערבות תכניות תהשפע אודות איכותיים מחקרים: 1 מס טבלה

 
 

 

 אמנם. וחשובים בולטים מאפיינים כמה העלינו לעיל ביותר המוצלחות ההתערבויות מתוך

, נמוך כלכלי-סוציו מעמד כמו סיכון גורמי על להשפיע יכולה אינה ה"בה הטיפולית ההתערבות

 פרקטיקות הכוללים אחרים משתנים אולם. וכדומה, סיכון בתנאי הריון, התעללות של היסטוריה

 של פרשנויות, הורית זהות אודות אמונות, הילד התנהגות לגבי ציפיות, וענישה גבולות של הוריות

 נרצה. משתנים ואכן להשתנות יכולים המשגה יכולותו מילים אוצר, הרגעה טכניקות, מעשים

 בהתערבויות ביטוי לידי שבאו זה מסוג מאפיינים כמה הממצאים לאור להציע לפיכך

 .הבא בלוח מובאים הללו. האפקטיביות

 

 ההתערבות שם חוקרים
יש קבוצת 

 ביקורת
 ןמהימ מדד
 ף מגווןתק

הקצאה 
 מקרית

דיווח על 
שיעור 
 נשירה

מפרט 
 התערבות

בדיקת 
 מעקב

N 

Sanders & 

Baker (2012) 
Triple P Online כן כן כן כן כן 

 לאחר
 שישה

 חודשים
116 

Webster-

Sratton & 

Reid (2004) 

Incredible Years שנה לאחר כן לא כן כן כן 
159 

 משפחות

Somech &  

Elizur (2012) 
משפחות 109 שנה לאחר  כן כן כן כן כן ת"התקשרו  

Ronen & 

Rosenbaum 

(2010) 

Learned 

Resourcefulness  
 447 שנה לאחר כן כן לא כן כן

Slough & 

McMahon 

(2008) 

Fast Track 

 

 כן

 

 198 כן כן לא כן כן
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 איכותיים במחקרים כמוצלחות שהוכחו התערבויות מתוך התערבות למאפייני המלצות –' א לוח

 

 מה על מידע מספיק היה לא שסקרנו רבים םירבמחק. מגבלות חסרת אינה הנוכחית רההסקי

 מרבית, בנוסף. הנחפצות תוצאותה את יגהשל בשביל התערבות כל של הטמעה לצורך נדרש

 וסגנון ההורות סגנון, הילדים של הסימפטומים על ההתערבות של ההשפעות את בדקו המחקרים

 היא כזו בחינה. ההתערבויות של והממתנים המתווכים הגורמים את בחנו לא אך, הכיתה ניהול

 המחקרים מרבית, זאת אף זאת. ההתנהגות הפרעות מנגנוני של יותר רחבה הבנה לצורך מהותית

 מרכיבים של בחינה חסרה אך, יותר גבוהות ההתנהגות הפרעות שכיחות עבורם בנים על נעשו

 ה"ה של אפשריים תסמינים ושיבחנו בנות עבור פרטני באופן אפקטיביים שיהיו בהתערבות

 נמוכים אינם מהן הנשירה שיעורי, ההתערבויות של האפקטיביות למרות, לבסוף. להן הייחודיים

 למצוא שצריכות להתערבויות הן אתגר יוצר לכך ומעבר, מסקנה כל מתוקף המפחית דבר –

. אלה מגמות אחר ולעקוב להמשיך שצריך למחקר והן, והמשפחות הילדים את להשאיר דרכים

 כללה לא וכן, ADHD מ הנובעות התנהגות לבעיות ישירה התייחסות כללה לא הסקירה, לבסוף

 אנטי הפרעה, ובבגרות בילדות פסיכופתיות זה ובכלל ה"ה של ההשלכות לכל מפורטת התייחסות

 .ה"ה של לרקע קשורים היו אובדנות ניסיונות בהם ומקרים, בבגרות חברתית

 . העבודה אופן בתכנון הספרות מן הידע ועל המחקרים תוצאות על הסתמכות .א

 .בהם לטפל שניתן סיכון לגורמי הישיר ותהתייחס .ב

 של בדפוסים שימוש הפחתת, ההורות דפוסי בשיפור התמקדות כדי תוך, המשפחה עירוב .ג

 על התעקשות – זה בהקשר. לילד ההורה בין והקשר הדיאלוג שיפור, נוקשה הורות

 .האב מעורבות

 לרקע, ומשפחותיהם הילדים של הספציפיים ולנסיבות למאפיינים ההתערבות התאמת .ד

 . הלאה וכן לתרבותם, חייהם לנסיבות, שלהם

 וויסות(, החברתית הלמידה גישת דרך) מידע עיבוד, התנהגות כללי של יםלנושא התייחסות .ה

 . רגשי

 בתחילה) מפגשים של קמספי גבוה מספר תכנון, למשל. ותאינטנסיביו ותעקבי על דגש .ו

 (.חודשים מספר לאורך, בשבוע פגישה של מינימום

 . אחת דרך מאשר ביותר הבעיות למכלול ותהתייחס; ותממדי רב .ז

 . פסיכולוגים או יועצים, במורים מדובר אם בין, התכנית למעבירי ותמיכה כההדר קופיס .ח

 .הטיפולי/  החינוכי לצוות הוריםה בין אמון ויחסי ברית יצירת .ט

 . בהתאם התכנים ושינוי, זמן לאורך, עצמה ההתערבות תוצאות אחר מעקב .י

 מקרי הפחתת(, היעדרויות הפחתת) ס"בבי נוכחות כגון אופרטיביות מטרות תרהגד .יא

 שליטה, קונפליקט הפחתת, ענישה הפחתת, לימודית הצלחה, רגשי מצב ייצוב, אלימות

 . הגנה גורמי חיזוק, הבעיה את להחמיר שעשויים מתערבים במשתנים

 לעצב רק אלא הורים של אופי לשנות יכולה לא התערבות תכנית: למגבלות תומודע .יב

  לשנות יכולה לא, זרות תרבותיות נורמות לכפות יכולה לא, חשיבה ודפוסי התנהגות

 שכבות ועם החינוכי הצוות עם לקשר ללא לבד לעבוד יכולה לא, כלכלי-סוציו מצב

, המצב של משפטית בתפיסה או בהאשמה לעסוק יכולה לא, הילד בחיי אחרות אקולוגיות

 . הילדים סוגי כל עם שמצליחה התערבות שאין בכך הכירל צריכה
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 סיכום. 7

חברתיות באופן כללי, ובמסגרת החינוכית באופן פרטני, הן דרך נגישה -התערבויות פסיכו

ומתאימה לטיפול בה"ה בילדות ובנעורים. יחד עם זאת, למרות העדויות החזקות שהובאו 

במערכת החינוך הישראלית של  בסקירה להצלחת השיטות, אין עדיין יישום עקבי ומערכתי

תכניות אלה. בנוסף, חסר גוף סמכותי ומיומן שיבצע מעקב קפדני אחר נתונים אודות התכניות 

השונות הקיימות, אחר מידת האפקטיביות שלהן, ואחר התוצאות שלהן בטווח הקצר והארוך. 

מערכת החינוכית זאת ועוד, נראה כי הידע הקיים והנגיש בספרות טרם חלחל לכל השכבות של ה

והטיפולית בארץ. מומלץ כי תוצאות הסקירה הנוכחית, בתלות בכוחה ובמגבלותיה גם יחד, ולצד 

ידע מקצועי נוסף, יגיעו אל מערך המניעה והטיפול בילדים עם ה"ה במערכת החינוך בזמן הקרוב, 

 בכדי לסייע לשפר את מצבם ורווחתם של הילדים ושל הסביבה. 
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