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ועל דרכי הטיפול בהם במערכת החינוך

הגדרת הפרעת קשב והיפראקטיביות ()ADHD
על פי מדריך ה ,)0222( DSM- IV-TR -הפרעת קשב והיפראקטיביות ) )ADHDמוגדרת כהפרעה הכוללת ליקוי
בקשב ,התנהגות אימפולסיבית והיפראקטיביות .ההגדרה כוללת שתי קטגוריות של קריטריונים -קטגוריה של
ליקויים בקשב המגדירים הפרעת קשב ) )ADDוקטגוריה של היפראקטיביות ואימפולסיביות ,המגדירים
הפרעת קשב עם היפראקטיביות-אימפולסיביות ( .)ADHDאדם יוגדר כסובל מהפרעה בקשב ) )ADDכאשר הוא
סובל משישה סימפטומים לפחות מהקטגוריה של ליקויים בקשב ,שהתקיימו לאורך שישה חודשים לפחות,
הגורמים בחומרתם להסתגלות לקויה ולחוסר התאמה לרמת ההתפתחות המצופה .אדם יוגדר כסובל מהפרעת
קשב וריכוז עם היפראקטיביות-אימפולסיביות ( )ADHDכאשר מעבר לסימפטומים של ליקוי בקשב ,הוא סובל
גם משישה סימפטומים לפחות של אימפולסיביות ופעלתנות יתר (היפראקטיביות) .אבחנה תעשה כאשר חלק
מהסימפטומים מתקיימים בשתי מסגרות התייחסות לפחות (כמו בית ובי"ס) ,כשקיימת פגיעה ברורה בתפקוד
החברתי ,אקדמי או תעסוקתי ,חלק מהסימפטומים התקיימו לפני גיל  7והסימפטומים אינם חלק מהפרעה
אחרת .ישנם שלושה תת -סוגים של הפרעת ה ,ADHD -על פי הסימפטום הדומיננטיInattention Type :

(המאופיין בקשיי קשב)( Hyperactive- impulsive Type ,המאופיין בהיפראקטיביות-אימפולסיביות) ו-
( Combined Typeהפרעה מעורבת המאופיינת בקשיי קשב ,היפראקטיביות ואימפולסיביות) ( DSM- IV-TR,

 .)2000המחקרים המובאים במסמך מתייחסים להגדרה זו .במאי  0202מתפרסם ה  ,DSM-5בו ההגדרה לא
שונה במהותה מה  .DSM-IVעם זאת ,לפי ה  DSM-5אבחנה להפרעת  ADHDתעשה כאשר חלק מהסימפטומים
הופיעו לפני גיל ( 00לעומת גיל  7ב  ,)DSM- IVונוסף סף דיאגנוזה לגיל ההתבגרות המאוחר (מעל גיל )07
ומבוגרים שסובלים מחמישה סימפטומים (לעומת שישה סימפטומים עבור ילדים) באחת מקטגוריות
הקריטריונים או בשניהם (קטגוריית ליקויי הקשב וקטגוריית היפראקטיביות-אימפולסיביות) .על אף
שהקריטריונים עצמם לא שונו לעומת ה ,DSM- IV -ב  DSM-5מובאות דוגמאות להתנהגויות אפשריות של
ילדים ,מתבגרים ומבוגרים עם הפרעת  ,ADHDכדי לעזור למטפלים לזהות סימפטומים אופייניים של ADHD
בשלבי חיים שונים .)DSM-5,) 2013

בישראל רשאי לאבחן הפרעת  ADHDאיש מקצוע רפואי ,שהתמחה ורכש ניסיון בטיפול בהפרעת קשב וריכוז
( מומחה בנוירולוגיה או בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד ,מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער או
בפסיכיאטריה של המבוגר ,רופא ילדים עם ניסיון בהתפתחות הילד או בעל התמחות בתחום הפרעת קשב
וריכוז); או פסיכולוג מומחה שהתמחה ורכש ניסיון בטיפול בהפרעת קשב וריכוז ,בתנאי שהפנה את
המאובחנים לרופא מומחה בתחום כדי לברר תחלואה נלוות ולאשר את הצורך בטיפול תרופתי (חוזר משרד
הבריאות.)0202 ,
כ  02-72%מכלל המאובחנים ב  ADHDסובלים מהסוג המעורב כלומר ,מקשיי קשב וריכוז ,היפראקטיביות
ואימפולסיביות (קוצ'ר .)Takahashi et al.,2007 ; 0202 ,לילדים בעלי  ADHDיש קשיים בתפקודים הניהוליים
( - )Executive Function- EFקשיים ביכולת לרסן ולעכב דחפים ותגובות ,קשיים בזיכרון עבודה ,בוויסות עצמי,
בהתארגנות ותכנון ,בפתרון בעיות ,ובפיתוח אסטרטגיות ( .)Barkley, 2000האטיולוגיה של  ADHDאינה
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ברורה ,ואצל רוב הילדים אין עדות לנזק מבני בולט במוח (תורן .)0220 ,הסיבות המשוערות להופעת הפרעת
 ADHDהן גנטיות ,אורגניות וסביבתיות ( .)Sonuga-Barke, & Halperin, 2010שיעור הילדים בגיל בית הספר
הסובל מהפרעת  ADHDבארה"ב ,הוא  )DSM-IV, 2000; Ozdemir, 2010) 2%-7%ובישראל ,מוערכת שכיחות
התופעה ב  0%-02%מכלל אוכלוסיית הילדים בגיל בית ספר (חוזר משרד הבריאות .)0202 ,ההפרעה שכיחה
יותר בבנים מאשר בבנות ( )Barkley, 2006ביחס של  0:1באוכלוסייה המופנית לטיפול ,ו 0:1 -באוכלוסייה
הכללית ,על פי פרסום האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בישראל (תורן.)0220 ,

על פי אותו פרסום (תורן )0220 ,שיעור התחלואה הנלווית בגיל בית הספר באוכלוסייה המופנית לטיפול עבור
ADHDהוא  .02%-72%על פי בארקלי ,אצל  77%מהילדים הסובלים מהפרעת  ADHDקיימת קו-מורבידיות עם
הפרעה או לקות נוספת ובקרב  07%מהילדים הסובלים מהפרעת  ADHDמתקיימים לפחות שני מצבים קו-
מורבידיים ( .)Barkley, 2006יש חשיבות גדולה למודעות לתחלואה הנלווית בהיבט הקליני ,מכיוון שבילד עם
תחלואה נלווית תיתכן סימפטומטולוגיה שונה ,מהלך שונה ותגובה שונה לטיפול לעומת ילד הסובל מהפרעת
 ADHDבלבד (תורן .)0220 ,מדריך מעודכן לפרקטיקה קלינית ל Subcommittee on ADHD Steering) ADHD

 (Committee on Quality Improvement and Management, 2011ממליץ על הערכה של  ADHDלכל ילד בגיל 1-
 07המציג קשיים אקדמיים או התנהגותיים ותסמינים של קשיי קשב ,היפראקטיביות או אימפולסיביות.
האבחון צריך להיות מבוסס על הקריטריונים של ה  DSMתוך שלילת סיבות אחרות לתסמינים ,ולכלול הערכה
של מצבים נלווים ל  ADHDכולל מצבים רגשיים או התנהגותיים (כמו חרדה ,דיכאון והפרעות התנהגות),
התפתחותיים (כמו לקויות למידה ושפה או הפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות) ,ופיסיים (כמו טיקים והפרעות
שינה) .מכיוון שהפרעת  ADHDהיא כרונית ,יש להכיר בילדים ומתבגרים הלוקים בה כילדים וצעירים עם
צרכים רפואיים מיוחדים וניהול הטיפול בהם צריך להיות על פי המודלים לטיפול כרוני וטיפול רפואי ביתי.

ביטויי ההפרעה בתחום הלימודי ,הרגשי ,החברתי וההתנהגותי
ילדים עם הפרעת קשב וריכוז ( )ADHDמפתחים יותר בעיות רגשיות ,חברתיות והתנהגותיות ,בנוסף לקשיים
בתפקוד הקוגניטיבי -הלימודי ,לעומת ילדים ללא הפרעות ).(Barkley, 2006; Ozdemir, 2010

התחום האקדמי :מחקרים רבים מראים כי ילדים ,מתבגרים וסטודנטים עם הפרעת  ADHDסובלים מהישגים
נמוכים בתחום האקדמי לעומת קבוצות ביקורת ,בני גילם ) DuPaul et al., 2004; Frazier, Youngstrom,

 .(Glutting, & Watkins, 2007ילדים עם הפרעת  ADHDהשיגו הישגים אקדמיים נמוכים יותר לעומת ילדים עם
קשיים לימודיים או ילדים עם בעיות התנהגות (אך ללא אבחנה של  .(ADHDהילדים הסובלים מ  ADHDדורגו
על ידי מוריהם בכמה מדדים של ליקויים אקדמיים :רמת ביצועים נמוכה ביחס לכיתתם ,ליקויים במיומנויות
לימודיות ,מאמץ ומוטיבציה נמוכים ,לעומת בני כיתתם ) .(McConaughy, et al., 2011נמצא קשר אמפירי בין
תסמיני  ADHDלבין מדדים של ליקויים אקדמיים ) ,(Gordon et al., 2006וחומרת הסימפטומים של ADHD
נמצאה כמנבאת הישגים אקדמיים נמוכים בקריאה ,כתיבה ומתמטיקה ).)Barry, Lyman & Klinger, 2002

סימפטומים של ליקויים בקשב עלולים לגרום לקושי בהקשבה בכיתה ו"איבוד" מידע ,לקושי לעקוב אחר
הוראות ,לסיים משימות ולעבור בין פעילויות ) ,)Mash & Barkley, 2003ונמצאו קשורים לליקויים אקדמיים
אצל ילדים עם הפרעת  ADHDיותר מאשר תסמיני ההיפראקטיביות-אימפולסיביות )Dally, 2006; DuPaul et
 .)al., 2004סימפטומים של היפראקטיביות או פעילות יתר וורבאלית ו/או מוטורית אצל ילדים עם ADHD

מתבטאים בקושי לשב ת בכיתה ,תנועתיות יתר ,נגיעה רבה בחפצים וגרימת רעש וגם הם משפיעים על התפקוד
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האקדמי ) .)Mash & Barkley, 2003הסימפטומים הללו עלולים להוביל לחוסר השלמה של משימות ,להגברת
המשמעת ויחס שלילי מצד המורה ) .)Zentall, 1993סימפטומים של אימפולסיביות יכולים להוביל לתגובות
מידיות ותוצאות מונמכות במבחנים הדורשים לשקול אפשרויות שונות לפני מתן התשובה (כמו multiple choice

 ,)testתכנון לקוי ,קשיים להתכונן למבחנים והשלמת משימות ארוכות טווח הדורשות עיכוב בתגובה ,קושי
לקרוא הוראות בעיון או לבקש עזרה בשל הצורך לחכות ( .)Mash and Barkley, 2003; Zentall, 1993גם ליקויים
בתפקודים הניהוליים כמו ,לקויים בזיכרון עבודה ושכחנות ,בעיות בארגון וניהול זמן ,קשיים במחשבה ותכנון
מראש וביכולת הסקת מסקנות לאחר מעשה ,יכולים להשפיע ישירות על התפתחות בעיות אקדמיות אצל ילדים
עם  .)Mash &Barkley, 2003) ADHDמחקר עדכני בדק את השפעת חוסר הקשב וליקויים בזיכרון העבודה
כמנבאים הישגים אקדמיים .קבוצת המחקר כללה  010מתבגרים בני  02-07הסובלים מתסמיני  ADHDואובחנו
כלוקים בהפרעת  ADHDאו הופנו לאבחון (ואינם סובלים מהפרעות התפתחות ,הפרעות פסיכיאטריות או
מחלות אחרות) .קבוצת הביקורת כללה מתבגרים שסובלים מתסמיני  ADHDוהופנו לאבחון ,אך נמצאו
מתאימים יותר לדיאגנוזה אחרת (כמו הפרעות רגשיות ,לקויי למידה ,הפרעות התנהגות ,הפרעות אישיות
ופוסט טראומה) .הממצאים מצביעים על ליקויים בזיכרון עבודה כגורם סיכון לקשיים אקדמיים עבור
מתבגרים עם קשיי קשב ,ומספקים תמיכה למודל המתווך המצביע על זיכרון עבודה כגורם מתווך בקשר בין
תסמיני חוסר קשב ובין הישגים אקדמיים .התנהגות של חוסר קשב ניבאה במידה רבה את הביצועים של זיכרון
עבודה ,וזיכרון עבודה נמצא קשור להישגי המתבגרים בקריאה ובמתמטיקה ).(Rogers, et al., 2011

בהתאמה ,מחקרים הראו שילדים עם  ADHDהפגינו פחות עבודה פרודוקטיבית ,ציפיות עצמיות נמוכות יותר,
פחות התמדה ויותר ייאוש במשימות אקדמיות ,פחות הנאה מלמידה והעדפה למשימות קלות על פני משימות
מאתגרות ).)Carlson, Booth, Shin, & Canu, 2002; Hoza et al., 2001

מכאן ,שגם הסימפטומים ההתנהגותיים של  ADHDוגם לקויים בתפקודים ניהוליים משפיעים ישירות על
התפתחות בעיות אקדמיות באוכלוסייה זו .בעיות אלו משפיעות לא רק על התנהגות מפריעה בכיתה ,אלא גם
על קשיים אקדמיים כמו קושי להכנת שיעורי בית במלואם ,תפיסה והבנה לקויה של החומר הלימודי,
מיומנויות למידה מונמכות ,עבודה וכתיבה מרושלים ,ציוני מבחנים נמוכים ,נחפזות במשימות ,מוטיבציה
והתמדה מופחתים ) .(Raggi, & Chronis, 2006בשל קשיים אלו ,תלמידים עם הפרעת  ADHDנמצאים בסיכון
גבוה יותר מהממוצע לנשירה מבית הספר ויש להם סיכוי נמוך יותר מחבריהם להתחיל ולסיים בית ספר תיכון
).)Barkley, Murphy, & Fischer, 2008; Trampush, Miller, Newcorn, & Halperin, 2009

מעבר לכך ,קיים קשר הדוק בין הפרעת  ADHDלבין לקויות למידה .ילדים עם הפרעת קשב וריכוז (ללא אבחנה
של לקויות למידה) מראים לעתים קרובות רמה מסוימת של קשיי למידה וילדים בעלי לקויות למידה (ללא
אבחנה מלאה של הפרעת קשב וריכוז) סובלים לעתים קרובות גם מבעיות קשב ( Mayes, Calhoun, & Crowall,

 .)2000על פי פרסום האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בישראל ,שכיחות לקויות הלמידה באוכלוסיית
הילדים הלוקים בהפרעת  ADHDמוערך בשיעור של ( 02%-02%תורן .)0220 ,על פי מחקרים אחרים
המתפרסמים בעולם ,כ  02-72%מהילדים עם הפרעת קשב וריכוז סובלים גם מלקויות למידה ( Mayes,

 .)Calhoun, & Crowall,2000; Ponde, Cruz-Freire, & Silveira, 2012רמת ההישגים האקדמיים של תת קבוצה
זו נמוכה לעומת ילדים שאינם סובלים מהפרעת קשב וריכוז ( Barkley, 2006; Ponde, Cruz-Freire, & Silveira,

 )2012והם סובלים מקשיי למידה ומקשיי קשב חמורים יותר לעומת ילדים בעלי לקויות למידה בלבד או
הפרעת קשב וריכוז בלבד (.)Mayes, Calhoun, & Crowall, 2000
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התחום הרגשי :תפיסתם ויחסם של ילדים להפרעת הקשב וריכוז שלהם שונה מילד לילד ,כך גם תהליך
ההשלמה וההתמודדות עמם .הרגשות העולים בהקשר זה הם מגוונים ,כגון -קושי להבין ולקבל את ההפרעה,
תחושת חוסר אונים ,תחושות של אכזבה (מעצמו ומהישגיו) ,תסכול ,אשמה (על שאינו יכול לעמוד בציפיות
הסביבה בכלל והוריו בפרט) ,כעס ,וייאוש (קוצ'ר .)0202 ,לילדים אלו קושי בוויסות רגשי יותר מילדים אחרים
) )Wahlstedt, Thorell & Bohlin ,2008והם מפגינים רגשות של עצב ,חרדה ודמוי עצמי נמוך )& Young

 .(Amarasinghe, 2010פגיעה במצב הרוח מקשה על גיוס המשאבים הרגשיים הדרושים להתמודדות עם
אתגרים ,הענקת משמעות להישג והשגת דחף למימוש הישגים ( .)Lackaye, Margalit, Ziv, & Ziman, 2006אצל
ילדים הסובלים מ  ADHDאי -יציבות רגשית נמצאה קשורה בהגברת החומרה של תסמיני ההפרעה ,במיוחד
ההיפראקטיביות והאימפולסיביות ) ,(Sobanski et al., 2010ומחקרים רבים מקשרים הפרעת  ADHDעם
הסיכון לבעיות רגשיות רבות כגון דיכאון ,חרדה ,רגזנות ,ניכור ושינויים קיצוניים במצב הרוח שאינם הולמים
את הסיטואציה ואת גיל הילד (קוצ'ר .) Schatz & Rostain, 2006; Sobanski et al., 2010;0202 ,מעבר לכך ,על פי
נתוני האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר בישראל 00%-70% ,מהילדים עם הפרעת  ADHDסובלים גם
מהפרעות במצב הרוח ) ,(mood disorderכתחלואה נלווית (קו-מורבידית) .למשל ,דיכאון נמצא בשכיחות של כ
 00%מהילדים עם  ,ADHDלעומת  0%-02%באוכלוסייה הכללית (תורן.)0220 ,

התחום החברתי :לילדים עם הפרעת  ADHDיש קושי רב בקשרים חברתיים הנובע ככל הנראה ממיומנויות
חברתיות לקויות ,מתפיסה מוגבלת ולא מדויקת של קודים חברתיים וחוסר תשומת לב למידע רגשי מהסביבה
) .(Barkley, 2006; McConaughy, et al., 2011הם מתקשים לפתח ולשמר יחסים חיוביים עם בני גילם ועם
מבוגרים ,להתמודד עם אתגרים חברתיים וליזום תקשורת חברתית ) .)Barkley, 2006; Hoza et al., 2005לרבים
מהם יש קשיים ביחסים עם דמויות סמכות וקשיים במסגרת המשפחתית (שכטמן .)0202 ,הם פחות מסתגלים
חברתית ,חווים יותר דחייה וחשים בדידות ( .)Young & Amarasinghe, 2010קרוב ל 02% -מהילדים בעלי
הפרעת  ADHDסובלים מבעיות חברתיות חמורות ) (Barkley, 2006לא רק בהשוואה לבני גילם ,אלא גם לעומת
ילדים עם קשיים לימודיים ובעיות התנהגות ללא  .ADHDהוריהם מדווחים על פחות מעורבות חברתית
בספורט ובפעילויות פנאי (כמו קבוצות ומועדונים) ,פחות חברים ויחסים דלים עם בני הגיל ועם בני המשפחה
( .)McConaughy, et al., 2011בהשוואה לילדים ללא  ,ADHDילדים הסובלים מההפרעה מפגינים רמות גבוהות
יותר של התנהגות אנטי חברתית ואגרסיבית ,החל מהילדות ועד לבגרות ,בעיקר אלו עם ההפרעה מהסוג
המאופיין בהיפראקטיביות-אימפולסיביות ).(Lopez, et al., 2008

התחום ההתנהגותי :כאמור ,ילדים אלו חווים רגשות שליליים רבים ,בתחומי חיים שונים .בשל הקושי לווסת
ביעילות את הרגשות ודרכי הביטוי שלהם ,הילדים מגיבים לעתים קרובות בהתנהגות שלילית מוחצנת ובלתי
הולמת ( .)Eisenberg, et al., 2001; Lemery, Essex & Smider, 2002הפרעת  ADHDכוללת לקות ביכולת לרסן
ולעכב דחפים ותגובות ,ולקות בוויסות העצמי  ,המהווים מכשול ביכולת הילד לרסן את התנהגותו ולשלוט בה.
עיכוב ההתנהגות קשור ליכולת להשהות את התגובה ,לשנות אותה בהתאם לסיטואציה ולסנן הפרעות וגירויים
אחרים שאינם רלוונטיים .היכולת לשלוט בדחפים מאפשרת לאינדיבידואל להפריד בין ידע לרגש ,להפנים
חוויות ולהבין את אירועי העבר על מנת לצפות את העתיד ולהפיק לקחים ,לפרק מידע ולהרכיבו למסרים
ותגובות .ילד עם הפרעת  ADHDיתקשה מאוד ביכולות מנטאליות אלו ).(Barkley, 2006
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נמצא כי תלמידים הסובלים מהפרעת  ADHDנמצאים בסיכון גבוה יותר לעומת עמיתיהם (ללא )ADHD
לשימוש בחומרים ממכרים ועבריינות נוער ( (Sobanski et al., 2010; Ozdemir, 2010ומתבגרים עם הפרעת
 ADHDנמצאים בסיכון מוגבר גם לשימוש מוקדם בסמים ובאלכוהול ,במיוחד בגילאים Lopez, et al, ) 00-07

 .(2008מחקר עדכני שבדק את האפקט לאורך זמן של הטיפול התרופתי ,בהקשר של שימוש בחומרים ממכרים
והתמכרות לסמים (בהערכת מעקב אחר מחקר ה MTA-לאחר  7שנים; ראה הרחבה על מחקר ה MTA-בפרק
טיפול תרופתי עבור ילדים עם  ,(ADHDלא מצא קשר המעיד על יתרון או חסרון הטיפול התרופתי ל ADHD

ביחס לרמות השימוש בחומרים ממכרים או התמכרות לסמים בגיל ההתבגרות ,כשממוצע גיל המדגם היה .07
השימוש בחומרים ממכרים ,כולל שימוש בשני חומרים ויותר והתמכרויות ,היה נרחב יותר במדגם של
מתבגרים ומתבגרות עם  )MTA; n=436( ADHDלעומת המדגם ללא  .(n=261) ADHDהחוקרים הסיקו שיש
צורך בזיהוי גישות אלטרנטיביות או משלימות המותאמות למתבגרים עם  ,ADHDלמניעת שימוש בחומרים
ממכרים ,במיוחד בהתחשב בסיכון המוגבר שלהם ).(Molina, et al., 2013

ממחקרים שנעשו בבתי כלא בנורבגיה ,ארצות הברית ,קנדה ושוודיה נראה כי בין שלושים לשבעים אחוזים
מהאסירים סובלים מ  ,ADHDומנתוני בתי המשפט עולה כי צעירים הסובלים מהפרעת  ADHDנמצאים
בסבירות גבוה פי ארבע או חמש להיעצר ולהיות מועמדים לדין (.)Young, Gudjonsson, Ball & Lam, 2003

ילדים הסובלים מ  ADHDמתקשים לנהל קונפליקטים ולווסת את התנהגותם ורבים מהם מפתחים בעיות
התנהגות ברמות חומרה שונות ,עד להתפתחות הפרעות התנהגות ( ODD- Oppositional Defiant Disorder, CD-
 ,)Conduct Disorderהמופיעות בשכיחות של  12-02%מהילדים הסובלים מ Biederman, et al., 2007; ) ADHD

 ,)Ozdemir, 2010ובשכיחות גבוהה יותר אצל ילדים עם הפרעת  ADHDמסוג משולב לעומת הסוג של לקות
בקשב ) .(Connor, Steeber, & McBurnett, 2010בישראל ,האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר דיווח
שכמחצית מהילדים עם  ADHDעונים על קריטריונים של הפרעת התנהגות ( ODDאו  .)CDרוב הילדים מתחת
לגיל  00שלוקים באחת משתי הפרעות ההתנהגות ,עונים גם על הקריטריונים של הפרעת  .ADHDלעומת זאת,
אצל מתבגרים רק שליש מהמתבגרים הלוקים בהפרעת התנהגות עונים גם על הקריטריונים של הפרעת .ADHD
תת האוכלוסייה שבה קיימת גם הפרעת  ADHDוגם הפרעת התנהגות מתאפיינת במעמד סוציו-אקונומי נמוך,
יותר סימפטומים של היפראקטיביות ,יותר לקויות בקריאה ,יותר קשיים בכישורים מילוליים ויותר התנהגות
אנטי-חברתית במשפחה הקרובה (תורן.)0220 ,
הקשרים בין הפרעת  ,ADHDסימפטומים של בעיות התנהגות והפרעות  ODDו CD -מאובחנות ,הם מורכבים,
ובמידת מה מושפעים מהקריטריונים ומההגדרות הלא אחידות במחקרים השונים .עם זאת ,ברור שתסמינים
של התנהגות מתנגדת ,בין אם הם תת-סינדרום או כהפרעת  CD / ODDבקו-מורבידיות להפרעת ,ADHD
צריכים להילקח בחשבון באבחון ובטיפול .הערכת הפרעות ההתנהגות לאורך הטיפול חשובה באותה מידה כמו
הערכת תסמיני ה .(Connor, Steeber, & McBurnett, 2010) ADHD

ממצאים אלו מצביעים על חשיבות התערבויות לילדים הסובלים מ  ADHDאו סימפטומים של ההפרעה בגיל
צעיר ,כאחד מהאמצעים היעילים למניעת הפרעת  CDולפני הסלמתן של בעיות התנהגויות חמורות ) Webster-
.(Stratton, Reid & Beauchaine, 2011
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השפעת ההפרעה על התפקוד בבית הספר :מעבר לבעיות האקדמיות המתוארות לעיל ,בעיות התנהגות של
ילדים הסובלים מהפרעת  ADHDמשפיעות על התפקוד בסביבה החינוכית .מורים רבים חשים לא פעם תסכול
בשל התנהגויותיהם המפריעות והבעייתיות של תלמידים עם  ADHDוהם מדווחים על בעיות משמעת והפרעות,
כמו גם על בעיות התנהגות והתנהגויות אגרסיביות ,ברמת גבוהה יותר לעומת ילדים ללא Rutherford, ) ADHD

 .(DePaul & Jitendra, 2008במחקר שהתבסס על ראיונות עם  02גננות בארצות הברית ,הן דיווחו על בעיות
התנהגות אצל ילדים עם תסמינים להפרעת  ADHDהכוללות אי-ציות להוראות ,חוסר קשב ,אי השתתפות
בפעילויות ובמטלות ,תנועתיות מופרזת ,הטרדות ,הצקות ,ואגרסיביות מילולית ופיזית כלפי ילדים אחרים.
מהמחקר עולה כי בעיות ההתנהגות של ילדים אלו מדאיגות את המורות והן ראו בבעיות ההתנהגות בעיה
חמורה המפריעה לא רק לתהליך הלימודי של הילד עצמו ,אלא גם של כל חבריו לכיתה (.)Kyunghwa, 2008
באשר לתפיסת המורים את הילדים בעלי הפרעת  ,ADHDנמצא כי למורים יש תפיסה שלילית יותר לגבי
המיומנויות האקדמיות של ילדים המאובחנים עם הפרעת  ADHDלעומת ילדים שאינם מאובחנים ,גם כאשר
לשתי הקבוצות (הילדים המאובחנים ואלה שאינם מאובחנים) יש רמת מיומנויות אקדמיות זהות (על פי כלי
הערכה סטנדרטיים) והתנהגויות מוחצנות זהות (כפי שהוערכו על ידי המורים) ).(Eisenburg & Schneider, 2007

השפעה על המשפחה :הסביבה המשפחתית מושפעת מהפרעת הקשב והריכוז של הילד ומשפיעה עליה ועל
התפתחותה .הנורמות החברתיות המופנמות והלחץ החברתי ל"ילדים מושלמים" מביאים הורים להרגשת חוסר
התאמה בין ציפיותיהם לבין המציאות ,תהליך המחייב עיבוד רגשי הדומה לתהליך אבל .ככל שהפער בין
הציפיות לבין המציאות ויכולות הילד גדול יותר ,כך תהליך הקבלה וההתמודדות יהיה מורכב וממושך יותר.
התהליך הרגשי של קבלת קשיי הילד מלווה לעתים קרובות בהכחשה ראשונית ותחושת הלם ובהדרגה ,גילויי
קבלה והתמודדות (פלוטניק .)0227 ,הורים לילדים הסובלים מהפרעת  ADHDמרגישים לעתים קרובות עייפות,
רגזנות ,תסכול וחוסר תמיכה בשל היותם במצב תמידי של דריכות וכוננות לטיפול בצרכי ודרישות הילד
( .)Young & Amarasinghe, 2010תחושת הלחץ ההורי גבוהה יותר לעומת הורים לילדים ללא הפרעת קשב
וריכוז ( )Cussen, Sciberras, Ukoumunne, & Efron, 2012ולעומת משפחות ללא ילד עם הפרעה ,איכות חייהם
נמוכה יותר ,ההורים סובלים יותר מדיכאון והם מדווחים על מאפייני הורות עוינת ולא עקבית ( Cussen,
.)Sciberras, Ukoumunne, & Efron, 2012

סקירה אמפירית של ממצאי מחקרים (מהשנים  )0222-0227העוסקים במשתנים הוריים בהקשר של הפרעת
 ADHDאצל ילדם והתפתחות בעיות נלוות ,מראה כי משפחות לילדים עם  ADHDעשויות להתמודד עם
אתגרים שמעבר לתסמיני  ADHDבלבד .המחקרים שסוקרו נטו להראות שהפרעות התנהגות ( )CD ,ODDאצל
ילדים עם  ,ADHDקשורות לתפקוד הורי שלילי ולהגברת העימותים במשפחה ,יותר מתסמיני ההפרעה עצמה.
כמו כן נמצאו גורמים הקשורים להתפתחות הפרעות התנהגות אצל ילדים עם  ,ADHDכמו סימפטומים של
דכאון אימהי ,סימפטומים של  ADHDאצל ההורים ,פחות מעורבות הורית חיובית ויותר קונפליקטים
משפחתיים ,המוחמרים במשפחות עם ילדים הלוקים בבעיות התנהגות נלוות .אולם דפוסים ספציפיים של קשר
בין מאפייני הורות להתפתחות הפרעות ההתנהגות אינם עקביים במחקרים השונים .המאמצים והמאבקים
שההורים חווים חשובים ומצריכים התערבות .מכיוון שההורים מהווים תפקיד מרכזי בהתפתחות הילד
ותהליכי השינוי שלו ,חיוני להבין את ההקשרים המשפחתיים השונים והשפעתם על נתיב ההתפתחות של הילד
עם  ADHDלשם הצלחת ההתערבות ) .(Deault, 2010מעבר לכך ,במקרים בהם הילד בעל הפרעת  ADHDסובל
גם מהפרעות התנהגות ) ODDו ,)CD -המעורבות האקטיבית של ההורים בטיפול חשובה במיוחד ,בשל הקשר
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בין הפרעות התנהגות אצל ילדים עם  ADHDלבין מאפייני המשפחה כמו גישה הורית שלילית או לא יעילה
וגישת ההורים להטלת משמעת ).(Pfiffner, McBurnett, Rathouz, & Judice, 2005

טיפול נתמך ראיות בעבודה עם ילדים הלוקים בהפרעת :ADHD
ככלל ,זיהוי מוקדם של תסמיני  ADHDוטיפול מוקדם יכולים למזער את השפעת ההפרעה על תחומים נוספים.
הטיפולים המרכזיים שנתמכים על ידי מחקרים מבוקרים הם טיפול תרופתי והתערבויות פסיכו-חינוכיות עם
מרכיב מרכזי של התערבות התנהגותית .ההתערבויות מתמקדות בבעיות התפקודיות הנלוות ,עליהן להיות
מותאמות לשלב ההתפתחותי ומטרתן להפחית תסמינים ) (Young & Amarasinghe, 2010ולשפר את התפקוד
הכולל ).(Molina, et al., 2009

טיפול תרופתי עבור ילדים עם ADHD

הטיפול התרופתי בילדים עם הפרעת  ADHDהוא טיפול שכיח ) )Barkley, 2006והוכח כמפחית משמעותית את
תסמיני ההפרעה אצל יותר מ  72%מהילדים המאובחנים )Faraone, , & Buitelaar, 2010; MTA Cooperative

 .)Group, 1999, 2004 a; Riddle, 2007בישראל ,רשאים להחליט על התחלת טיפול תרופתי נוירולוגים מומחים
של ילדים ומבוגרים ,פסיכיאטרים מומחים של ילדים ומבוגרים ורופאי ילדים מומחים עם ניסיון של שנתיים
לפחות בתחום התפתחות הילד שקיבלו הרשאה לכך .מרשם להמשך טיפול יכול להינתן גם על ידי רופא ילדים
ורופא משפחה (חוזר משרד הבריאות .)0220 ,הטיפול בהפרעת  ADHDהוא בדרך כלל על ידי תרופות
"מעוררות" המעלות את רמות המוליכים העצביים במוח ,כאשר הנפוץ ביותר הוא הריטלין ).)Methylphenidate
תרופות אלו גורמות לגירוי מעורר באונות הקדמיות ומשפרות את פעולתן בתפקוד הביצועי כגון עיכוב הסחות
דעת ואימפולסיביות .ישנם תכשירים לטווחי זמן שונים ,עד  02שעות .סקירה מטה-אנליטית שבחנה 07
מחקרים על טיפול תרופתי בתרופות ממריצות בילדים עם  ,ADHDהסיקה כי לטיפול התרופתי יש השפעה
משמעותית על תסמיני ההתנהגות ) ,)Connor, et al., 2002אולם לתרופות שונות יש השפעות שונות על תסמיני
ההתנהגות של הפרעת  ADHDולכן על המטפל לבחון כל מטופל ותסמיני ההפרעה הייחודיים לו לשם התאמת
הטיפול התרופתי המתאים לו ביותר ).(Connor, Steeber, & McBurnett, 2010

מחקר מקיף ,מבוקר רנדומאלי פורץ דרך הוא מחקר ה  )Multi-Modal Treatment of ADHD) MTAשהשווה
טיפול תרופתי והתערבויות פסיכו-חינוכיות לטיפול בילדים בגיל בית ספר יסודי הסובלים מ  .ADHDהמחקר
כלל  071ילדים ,בגיל  7-1.1שנים בתחילת המחקר ,המאובחנים עם הפרעת  ADHDמהסוג המשולב (לפי ה
 )DSM-IVשחולקו באופן אקראי לאחת מארבעת קבוצות הטיפול :טיפול תרופתי ), (Medication Management
טיפול התנהגותי ) ,(Behavior Therapyטיפול משולב (תרופתי +התנהגותי) וקבוצת ביקורת בקהילה
) .(Community Comparisonהטיפולים במסגרת המחקר נמשכו  01חודשים והתבצעו בתנאים מבוקרים.
ההתערבות הפסיכו-חינוכית הייתה מאד אינטנסיבית וכללה מרכיבים של התערבויות מבוססות עם ההורה
) ,(Parent Trainingבבית הספר ) (School Interventionוממוקדות בילד ) .(MTA, 1999הטיפול התרופתי כלל
טיטרציה ופרוצדורה לקבלה שיטתית של מידע לגבי השפעת הטיפול ותופעות הלוואי הן מההורים והן
מהמורים ,שאפשרו שינויים במינון והתאמתו לאורך תקופת הטיפול ) .)Greenhill, et al., 1996בהערכות שנעשו
במהלך המחקר (לאחר  2חודשים 1 ,חודשים ובסיום  01חודשי הטיפול) ,הטיפול המשולב (תרופתי והתנהגותי)
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לא הראה יעילות בהפחתת תסמיני  ADHDיותר מהטיפול תרופתי בלבד ,אולם שניהם (הטיפול התרופתי
והמשולב) נמצאו יעילים יותר מההתערבות ההתנהגותית בשיפור תסמיני ה  ,ADHDבשיפור הקשב
וההיפראקטיבי ות ,ויעילים יותר מהטיפול בקהילה בממדים אלו ובשיפור מיומנויות חברתיות .הטיפול המשולב
היה יעיל גם בשיפור ההישגים האקדמיים יותר מהטיפול ההתנהגותי ומהטיפול בקהילה .הטיפול התרופתי
המבוקר במחקר היה יעיל יותר מהטיפול התרופתי בקהילה ,והטיפול המשולב אפשר מינון נמוך יותר לעומת
הטיפול התרופתי בלבד ) .(MTA, 1999גם בנקודת ההערכה לאחר  01חודשים (מתחילת המחקר 02 ,חודשים
לאחר סיום הטיפול במסגרת מחקר ה  (MTAהטיפול התרופתי הראה יעילות בהפחתת תסמיני ה  ADHDעל פי
דיווחי ההורים והמורים ,אך לא נמצא יתרון לטיפול התרופתי על הטיפול ההתנהגותי ,כפי שהיה בסיום
ההתערבות האקטיבית ) .)MTA, 2004a, Jensen et al., 2007ממצאי תוצאות המעקב של  0 ,2ו 7-שנים אחר
הילדים שהשתתפו במחקר ה  MTAמראים שסך הכל השיפורים בתפקוד הקשורים לטיפול נשמרו (לעומת
הרמות ההתחלתיות לפני הטיפול) ,אך רוב היעילות אבדה לאחר  20חודשים .למרות שנתוני ה MTA -סיפקו
כאמור ,תמיכה חזקה להפחתת תסמינים באמצעות טיפול תרופתי ,נתוני מעקב ארוכי טווח לא הצליחו לתמוך
ביתרונות לטיפול תרופתי לאורך זמן של מעבר לשנתיים ,עבור רוב הילדים ,כאשר הטיפול התרופתי עבר להיות
בפיקוח קהילתי ולא על פי הפרוטוקול של מחקר ה .(Molina, et al., 2009) MTA
סקירה מחקרית עדכנית שבחנה את השפעת הטיפול התרופתי על התנהגות ילדים עם  ADHDבזמן משימה )on-

 (task behaviorוהישגיהם האקדמיים ,כללה  12מחקרים מבוקרים ,עם  0002משתתפים ,שהשוו טיפול תרופתי
עם קבוצת ביקורת ללא טיפול תרופתי ,נתוני התחלה (בניסויים מוצלבים) ו/או תרופת דמה ,ודווחו על תוצאות
אקדמיות בסביבת בית הספר .ממצאי הסקירה הראו שלטיפול תרופתי ל ADHD -יש פוטנציאל לשיפור
הלמידה וההישגים האקדמיים של הילדים .נמצאה השפעה מועילה של הטיפול התרופתי על התנהגות הילדים
בזמן משימה (הילדים השקיעו במשימה כ  01%יותר זמן) והשלמת עבודות אקדמיות (הילדים השלימו יותר
משימות בית ספריות ,ובצורה יותר מדויקת ונכונה) ).(Prasad, et al., 2013

ניסוי מקיף מבוקר שהעריך את הבטיחות והיעילות של טיפול תרופתי בתרופת ( methylphenidateריטלין)
בילדים צעירים הוא מחקר ה  .)The Pre-school ADHD Treatment Study( -PATSהמחקר כלל  222ילדים בגיל
 2-0שנים והוריהם ) .)Kollins et al., 2006תוצאות טיפול ה  PATSהראו יעילות לטיפול התרופתי לטווח הקצר
בתסמיני ה  ADHDבהשוואה לקבוצת ביקורת שקיבלה תרופת דמה ,ובמינון תרופתי נמוך לעומת המקובל עבור
ילדי בי"ס ) .(Greenhill et. al., 2006אצל הילדים שהשלימו  02חודשי טיפול תרופתי נמצא שיפור בחומרת
תסמיני ה  ,ADHDבתפקוד הכללי ובמיומנויות חברתיות ) .(Vitiello, et al., 2007גודל האפקט ,עם זאת ,היה
קטן לעומת זה שדווח במחקר ה( MTA -עבור ילדים בגיל בית הספר היסודי) ,מה שמרמז על כך שהטיפול
התרופתי לטווח קצר פחות יעיל עבור ילדים בגיל צעיר בהשוואה לילדים בגיל בית ספר ) Greenhill et. al.,
 .(2006בהתאם לכך ,המדריך המעודכן לפרקטיקה קלינית לSubcommittee on ADHD Steering) ADHD -

 (Committee on Quality Improvement and Management, 2011שנכתב על ידי ועדת מומחים מטעם אגודת
רופאי הילדים בארה"ב ,אינו ממליץ על טיפול תרופתי בגילאי  1-0כקו טיפול ראשון .הטיפול המומלץ על ידם
כקו ראשון הינו טיפול התנהגותי להורים ו/או למורים .במידה וטיפול זה לא השיג שיפור ,ויש הפרעות נמשכות
מתונות עד חמורות בתפקוד הילד יש לשקול טיפול תרופתי.
נתוני ה  PATSמגלים גם ממצאים מעניינים על  ADHDבגיל הצעיר .הילדים הצעירים סבלו מתסמיני ADHD

חמורים ול 72% -מהם היו הפרעות נוספות נלוות ) .(Posner, et al., 2007בהערכת הגורמים המנבאים את
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התגובה לטיפול נמצא קשר משמעותי בין מספר ההפרעות הקו -מורבידיות והתגובה לטיפול .משתתפים שלקו
בשלוש הפרעות קו-מורבידיות או יותר ,לא הגיבו לטיפול התרופתי ,בעוד שאצל אלו שלקו ב  2-0הפרעות קו-
מורבידיות היה אפקט משמעותי לטיפול התרופתי ) .(Ghuman, et al., 2007גם בסקירה אחרת נמצא שכאשר
מדובר בהפרעת  ADHDיחד עם הפרעת  ,ODDיש יעילות לטיפול התרופתי וניתן להסיק כי טיפול תרופתי הוא
יעיל עבור הפרעת  ADHDגם כאשר קיימת קו-מורבידיות עם הפרעת Connor, Steeber, & McBurnett, ) ODD

 (2010או הפרעה קו-מורבידית אחת אחרת.
לסיכום ,טיפול תרופתי עבור ילדים בגיל בית ספר נמצא יעיל בהפחתת תסמיני הפרעת ה  ,ADHDשיפור הישגים
אקדמיים ומיומנויות חברתיות .כמו כן הוא נמצא יעיל גם במקרים בהם קיימת קו-מורבידיות של הפרעת
 ADHDעם הפרעה נוספת .עבור ילדים בגיל טרום בי"ס הטיפול התרופתי נמצא יעיל בשיפור בחומרת תסמיני ה
 , ADHDבתפקוד הכללי ובמיומנויות חברתיות אך יעילותו הייתה פחותה בהשוואה לילדים בגיל בית ספר ,לכן
הוא אינו מומלץ כקו טיפול ראשון.

טיפול התנהגותי
ה  DSM-IV-TRבנוי על מודל רפואי של מחלות .ההנחה המשתמעת ממודל רפואי היא שטיפול מוצלח
במאפיינים המרכזיים של ההפרעה (התסמינים) אמור להפחית ליקויים המיוחסים לאותם תסמינים .למרות
שהנחה זו יכולה להיות מוצדקת עבור חלק מההפרעות הפסיכיאטריות ,יש קושי להחילה על ילדים עם .ADHD
לילדים רבים הסובלים מהפרעת  ADHDיש חסכים במיומנויות במספר תחומים תפקודיים ולכן ,אין זה סביר
שטיפול הממוקד בהפחתת תסמיני ההפרעה בלבד ייתן מענה למכלול הקשיים ).(McConaughy, et al., 2011
אסטרטגיות של שינוי התנהגותי הן מורכבות ,הטמעתן לוקחת זמן ארוך והן פחות יעילות בטיפול בתסמיני
 ADHDלעומת הטיפול התרופתי ) ,(Antshel & Barkley, 2008אך טיפול זה הוא בעל ערך במכוונות לקשיים
הקשורים להפרעת  ADHDובמיוחד במיתון מדדי ההתנהגות הלקויים ,כמו התנהגות מתנגדת ( Fabiano et al.,

 ,)2009; Jones, Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2007ובשילוב עם התערבות המכוונת לסביבת בית
הספר ,הוא נמצא יעיל גם להישגים לימודיים ).(DuPaul, Eckert & Vilardo, 2012

גישה התנהגותית המבוססת על האירוע הבעייתי ) ,)Antecedent-based approachesמתמקדת בשינוי דרכי
ההוראה (כמו הוראה מתקנה ,שיפור בהירות ההוראות ,שינוי מבנה או אורך המטלה או שינוי מקום ישיבתו של
הילד) כדי להמעיט בבעיות ההתנהגות ,יחד עם מתן משוב בתדירות גבוהה ,וחלוקת המשימות לחלקים קטנים
יותר ( .)DuPaul & Stoner, 2003לעומתה ,גישה התנהגותית המבוססת על התוצאה ( consequence-based

 )approachesמספקת לתלמיד חיזוק או עונש בהתאם להתנהגות וכוללת כלים כמו "כרטיס דווח יומי" ,עלות-
תגובה וחוזים התנהגותיים .שילוב של שתי גישות אלו נמצא יעיל לתלמידים עם הפרעת  ADHDבשיפור
התנהגות ותפקוד לימודי ( .)DuPaul, 2007; Evans, Serpell, Schultz, & Pastor, 2007; Fabiano et al., 2010גם
התערבויות המכוונות למיומנויות של תפקודים ניהוליים כמו וויסות עצמי ) ;Chronis, Jones & Raggi, 2006
 ,)Raggi & Chronis 2006ניהול זמן וארגון ) Gureasko-Moore, DuPaul, & White, 2006; Langberg, Epstein,

 )Urbanowicz, Simon, & Graham, 2008נמצאו יעילות עבור תלמידים עם .ADHD
סקירת  10מחקרים (מהשנים  )0117-0220העוסקים בהתערבויות התנהגותיות ),(Pelham & Fabiano, 2008
חילקה את ההתערבויות לשלושה סוגים:
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 - (behavioral parenting training) BPTאימון התנהגותי להורים 
 – )behavioral classroom management) BCMניהול התנהגות בכיתה
 – (behavioral peer interventions) BPIהתערבות התנהגותית בקבוצת השווים


פירוט לגבי התערבות  BPTראה בהמשך ,בפרק "התערבויות עם הורים"

כל סוגי ההתערבויות ההתנהגותיות נמצאו יעילות ל ADHD -עם אפקט חיובי גדול על תפקוד הילדים ,המצדיק
את המלצתן כהתערבות ראשונית לדעתם של המחברים )( (Pelham & Fabiano, 2008ראה בהמשך התייחסות
להתערבויות אלו על פי שלבי ההתפתחות).
כאשר מטפל מתכנן תכנית טיפולית לילד עם  ADHDוהפרעות התנהגות נלוות ,עליו להעריך ולקחת בחשבון את
מידת ההפרעות הקו-מורבידיות ,ולבנות לכל ילד ומשפחה תכנית ייחודית מותאמת לצרכיה .במקרים אלו כדאי
להעניק התערבות בגישה רחבה ולהכליל את הילד ,משפחתו ,וגורמים סביבתיים ) .(Chu & Reynolds, 2007כך,
כאשר ההערכה מ גלה תפקוד לקוי בקבוצת השווים ,בכיתה ובמשפחה ,כפי שקורה לעתים קרובות (אך לא
תמיד) עם ילדים הסובלים מ  ,ADHDכדאי לשקול התערבות התנהגותית בכל הסביבות (התערבות בקבוצת
השווים ,בכיתה ובבית) ) .(Pelham & Fabiano, 2008טיפול מולטי -מערכתי ,המבוסס על עקרונות התנהגותיים,
התערבות להורים ומעורבות מוצלחת של הילד בפעילויות בבית ,בביה"ס ובקהילה ,נמצא אמפירית כתומך
בילדים עם  ADHDובעיות התנהגות קו-מורבידיות ).(Curtis, Ronan & Borduin, 2004
פלהאם ופביאנו ) (Pelham & Fabiano, 2008מציעים להתחיל עם תכנית התערבות קבוצתית להורים של BPT

והתערבות בכיתה BCM -בו זמנית ,ולהוסיף מספר מוגבל של פגישות אישיות עם ההורים על פי הצורך.
בסביבה הטיפולית הקלינית ,כדאי לכלול עבודה ייעוצית ישירות עם מורת הכיתה או דרך פסיכולוג בית הספר
או יועץ בית הספר ,כדי לעזור בפיתוח ויישום ה  BCMבכיתת הילד .מכיוון שיעילות טכניקת כרטיס הדיווח
היומי ) (Daily Report Cardתועדה בשכיחות גבוהה במחקרי ה  BCMלהתערבות עבור  ,ADHDומכיוון שזוהי
התערבות פשוטה יחסית ,פלהאם ופביאנו ( )0227ממליצים עליה כהתערבות ראשונית ב  ,BCMועל פי הצורך,
ניתן לכלול תכניות יותר אינטנסיביות .במידה והערכה זיהתה קשיים ביחסים החברתיים עם קבוצת השווים,
מומלץ לכלול התערבות עם קבוצת השווים . BPI -מכיוון שהספרות המקצועית מצביעה על כך שפגישות
קבוצתיות שבועיות של מיומנויות חברתיות אינן יעילות מספיק ,המחברים מציעים התערבות  BPIיותר
אינטנסיבית כדי להשפיע על היחסים החברתיים ,ומציעים לקיים תכנית הדומה באינטנסיביות שלה לתכניות
הקיץ של  ,BPIלאחר שעות בית הספר או בסופי שבוע ,אך גישה זו טרם נוסתה ונבחנה ) Pelham & Fabiano,
 .(2008באופן כללי ,המדריך הקליני )The National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009) NICE

נותן העדפה להתערבויות קבוצתיות על פני התערבויות פרטניות ,בשל היותן חסכוניות במשאבים ועלויות.
במידה וגישה טיפולית זו אינה מספיקה ,פלהאם ופביאנו ( )0227מציעים לפנות לאחת משתי האלטרנטיבות
להגברת אינטנסיביות הטיפול -להוסיף טיפול תרופתי נלווה או להגדיל את מינונו (במידה שהוא כבר ניתן) ,או
להגביר את אינטנסיביות הטיפול ההתנהגותי ומורכבותו .על בסיס העדפות ההורים ,משאבים ודיון סביב
סיכונים מול רווחים ,יש לייעץ למשפחות בבחירתן באלטרנטיבה המועדפת .עבור רוב הילדים הסובלים מ
 ADHDומשפחותיהם ,יש צורך בטיפול אינטנסיבי ,לאורך זמן רב ורחב היקף ,המקדם מעורבות ודבקות בדרך
שנבחרה לטווח ארוך ).(Pelham & Fabiano, 2008

עם זאת ,נמצאו מספר מגבלות לתוצאות היעילות של המחקרים העוסקים בהתערבויות התנהגותיות :מבחינת
מאפייני המשתתפים -קיימים בספרות המקצועית מספר קטן יחסית של מחקרים שבוחנים את השפעת
המאפיינים האישיים (כמו קבוצות אתניות שונות או קבוצות מיעוטים ,ילדים ברמה סוציו-אקונומית נמוכה
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ומגדר) על תוצאות ההתערבות .כמו כן ,אין מספיק מחקרים שמעריכים בצורה שיטתית את הגורמים להבדלים
בת וצאות (מדוע חלק מהילדים מגיבים טוב יותר מאחרים לטיפול התנהגותי) שיכולים לנבוע מהבדלים
אינדיבידואליים בחומרת ההפרעה ,מגורמי התערבות כמו מידת האינטנסיביות והקשר שביניהם .גם בנושא
עמידות אפקט הטיפול לאורך זמן אין אחידות בספרות המקצועית .עדויות רבות מצביעות על כך שלפחות
בטווח המידי ,אפקט ההתערבות ההתנהגותית בכיתה BCM -ובקבוצת השווים( BPI -כמו למשל תכנית הקיץ),
לא נשמר יותר מאפקט הטיפול התרופתי -שיעיל רק כל עוד התרופה פעילה ).(Pelham & Fabiano, 2008
בארקלי ועמיתיו ) (Barkley et al. 2000למשל ,דיווחו על נתוני מעקב של שנה לאחר של התערבות אינטנסיבית
של ( BCMהתערבות התנהגותית בכיתה) לילדים בגיל גן עם  ADHDוהתנהגות מפריעה ,ומצאו כי אפקט
הטיפול לא נשמר ) .(Shelton et al., 2000לעומת זאת ,נתוני מעקב המחקר של ( MTAעבור ילדים בגיל בי"ס
יסודי בעת המחקר) ,מצביעים על כך שגם לאחר  02חודשים ו 00-חודשים לאחר סיום ההתערבות יש אפקט של
ההתערבות ההתנהגותית ,כך שלאחר שנתיים יעילותה הייתה דומה ליעילות הטיפול התרופתי ומעלים את
האפשרות שאפקט הטיפול ההתנהגותי נשאר לאורך זמן ) .)MTA, 2004a, Jensen et al., 2007חשוב לציין
שההתערבות ההתנהגותית במחקר ה  MTAנשארה לאורך זמן רב יותר והייתה אינטנסיבית יותר מאשר
במחקרים אחרים (ממוצע של  00פגישות  BPTבמשך מעל ל  01חודשים ,יעוץ בית ספרי בהתאם ,תכנית קיץ
 BPIולאחריה עזרה בבית הספר במשך  1.0שבועות) .על בסיס התוצאות הקיימות ,מסיקים פלהם ופביאנו
) (Pelham & Fabiano, 2008שיתכן כי התערבות התנהגותית ,אפילו אינטנסיבית ,לא נותנת אפקט לאורך זמן
יותר מטיפול תרופתי .ביסוס למסקנה זו נותן מחקר המעקב של  0ו 7-שנים אחר מדגם מחקר ה  ,MTAבו נמצא
שלמרות ההתערבות האינטנסיבית שקיבלו הילדים במשך  01חודשי המחקר ,תפקודם עדיין פחות טוב
מעמיתיהם ללא .(Molina, et al., 2009) ADHD

בהתחשב בכך ,ובהתחשב בהנחה שהפרעת  ADHDהיא כרונית ) ,(AAP, 2001ניהול תכנית טיפולית שתשמר
לטווח ארוך צריכה לכלול התערבות התנהגותית לתקופה ארוכה .לכן יש להטמיע את עקרונות ההתערבות
ההתנהגותית בקרב אנשי המקצוע ולעודד הורים ובתי ספר להשתמש בהם לאורך זמן ) Pelham & Fabiano,
 .(2008תכניות לניהול התנהגות בכיתה ) )BCMאמנם נגישות מאד בבתי הספר ) Gottredson & Gottfredson,
 (2001ונעשה מאמץ להפיץ התערבויות התנהגותיות להורים ) (BPTבבריאות הנפש בקהילה )Sonuga-Barke, et

 (al., 2004אך עדיין  BPTלא מוצע ברוב מרכזי בריאות הנפש בקהילה או בסביבות הטיפוליות הראשוניות ,ו-
 BPIמוצע רק במקומות מעטים בארה"ב ).(Pelham & Fabiano, 2008

התערבות תרופתית והתערבות התנהגותית -השוואתם ושילובם
בבחינת השוואת יעילות הטיפול ההתנהגותי והטיפול התרופתי נמצא במחקר ה  MTAכי  70%מהילדים (בגיל
בית ספר יסודי) ,שטופלו בטיפול התנהגותי במשך  01חודשי הטיפול ,הראו תוצאות דומות לאלו שקיבלו טיפול
תרופתי בממדי תפקוד ,אף כי לא טובות כמוהם בדירוג ההורים והמורים את תסמיני ה  ADHDעל פי ה .DSM
כמעט  0/2מילדים אלו נשארו ללא טיפול תרופתי גם שנה-שנתיים לאחר סיום הטיפול ,ותוצאותיהם לאחר
שנתיים תאמו את תוצאות הילדים המטופלים תרופתית ) .(MTA, 2004a, Jensen et al., 2007אמנם מעקב אחר
מדגם מחקר ה  MTAלאחר  0ו 7-שנים הראה שההישגים נשמרו לעומת הרמות ההתחלתיות ,אולם למרות
ההתערבות האינטנסיבית שקיבלו בילדות ,תפקודם כמתבגרים נמצא נמוך לעומת עמיתיהם (ללא  )ADHDב-
 10%מהממדים התפקודיים שנבחנו (ללא קשר לסוג הטיפול שקיבלו בילדות במסגרת מחקר ה  .(MTAלמשל,
דירוגם בכל מדידות תסמיני ה  ,ADHDהיו גבוהים משמעותית לעומת חברי כיתתם .ההישגים במבחנים
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סטנדרטיים ,דרוג המורים את רמתם האקדמית והציונים בבית הספר היו נמוכים עבור המתבגרים בעלי הפרעת
( ADHDשהשתתפו כילדים במחקר ה  (MTAלעומת עמיתיהם .בנוסף ,שיעור העבריינות והמעצרים היה גבוה
בקבוצת ה  , ADHDואשפוז פסיכיאטרי היה שכיח יותר לעומת בני גילם .הממצאים מרמזים שטיפול בקהילה
יכול לשפר את תסמיני ה  ADHDוליקויים נלווים ,אך גם אם קדם לכך טיפול תרופתי ו/או התנהגותי
אינטנסיבי במשך  01חודשים ,המשך ההתערבות בקהילה לא יכולה לקדם ילדים אלו לרמת בני גילם ) Molina,
.(et al., 2009

באשר ליחס בין עלות הטיפול לתועלתו ,מחקר ה  MTAהעריך כי עלות התערבות התנהגותית יעילה גבוהה
בהרבה מעלות טיפול תרופתי יעיל ,בתום תקופת הערכה של שנה ) (Jensen et al., 2005אולם אם משתמשים
במדדים של תפקוד במקום מדדי תסמינים ,ההבדל של יעילות-עלות בין התערבות התנהגותית לבין טיפול
תרופתי קטן בצורה דרמטית ).(Pelham & Fabiano, 2008
טיפול המשלב טיפול תרופתי והתערבויות התנהגותיות הכוללות התערבות להורים ,התערבות בכיתה באמצעות
המורים והתערבות ישירה עם ילדים ומתבגרים ,נמצא כיעיל יותר להפרעת  ADHDלעומת התערבות
התנהגותית בלבד (ללא טיפול תרופתי) וטיפול תרופתי (ללא התערבות נוספת) .מעבר לכך ,ילדים שטופלו
בטיפול משולב נזקקו למינון נמוך יותר של תרופות לעומת אלה שטופלו רק בטיפול תרופתי ,כדי להגיע לתפקוד
אופטימלי  .משתמע מכך שניתן להשיג יעילות טיפולית במינון תרופתי נמוך .לטיפול המשולב יתרון בשיפור
תפקודי נרחב כמו סימפטומים אגרסיביים ,מיומנויות חברתיות ,תפקוד אקדמי ויחסי הורה-ילד )Jensen et al.,
2001; MTA Cooperative Group, 2004 a; Owens, et al., 2003; Vitiello, et al., 2001; Young & Amarasinghe,

 .)2010למשל ,מחקר שבחן את הקשר בין טיפול התנהגותי ,טיפול תרופתי וטיפול משולב במסגרת מחקר ה
 MTAלבין התנהגות הורית ותוצאות בביה"ס ,מצא כי ילדים שקיבלו טיפול משולב (גיל ממוצע )n=579 ;7-1.1
הגיעו לרמה הגבוהה ביותר של שיפור מוכלל בתפקוד ההתנהגותי והחברתי בבית הספר (על פי דיווח המורים),
כאשר הייתה הפחתה בשימוש במשמעת שלילית /לא יעילה על ידי הוריהם ).)Hinshaw, et al., 2000

בבחינת יעילות הטיפול עבור ילדים הסובלים מ  ODDאו  CDבנוסף להפרעת  ,ADHDבדומה לממצאים לגבי
יעילות הטיפול התרופתי עבור מצבים קו-מורבידיים (ראה פרק טיפול תרופתי) ,מחקרים שונים הראו כי ילדים
אלו מגיבים לטיפול המשלב טיפול תרופתי וטיפול התנהגותי (בכיתה ובבית) בדומה לילדים הסובלים רק
מהפרעת  .ADHDנראה כי קיום קו-מורבידי של  CD /ODDלא משפיע משמעותית על תוצאות הטיפול ( Connor,

.(Steeber, & McBurnett, 2010; Pelham & Fabiano, 2008
סקירה מעודכנת של מחקרים העוסקים בתוצאות הטיפול בקשב והיפראקטיביות של ילדים (גיל הנבדקים היה
 )7-00הראתה כי לטיפול התנהגותי +טיפול תרופתי יש תמיכה טובה ביותר לעוצמת הגדרת הראיות (של לפחות
שני מחקרים אקראיים שהוכיחו יעילות ,ניסויים שכללו מדריך טיפולי והשפעות הטיפול הוצגו על ידי שני צוותי
חקירה שונים)  ,והם נמשכו בממוצע שנה אחת (לעומת טיפולים אחרים שנבדקו שנמשכו בין  0-00שבועות) .עם
זאת ,גודל האפקט עבור טיפולים אלה ) (ES=0.09היה קטן יחסית ).(Chorpita et al., 2011
בהתאם לכך ,המוסד הלאומי לבריאות ומצוינות קלינית באנגליה )The National Institute for Health and

 )Clinical Excellence- NICEפרסם בשנת  0221הנחיות קליניות לטיפול ב  ,ADHDלפיהן השימוש בטיפול
תרופתי בילדים ,מתבגרים ומבוגרים צריך להיות חלק מתכנית טיפולית מקיפה הכוללת ייעוץ וטיפול
פסיכולוגי ,התנהגותי וחינוכי.
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באשר לשאלה באיזה מהטיפולים להתחיל (התנהגותי או תרופתי) ,רק פרסום אחד מתוך סקירתם של פלהם
ופביאנו ) (Pelham & Fabiano, 2008בחן בצורה שיטתית את הרצף והקומבינציה של שני המודלים הטיפוליים-
ההתנהגותי והתרופתי ) .(Dopfner et al., 2004תוצאות מחקרם מראה שעבור כ 0/2מהילדים עם ADHD

ההתערבות ההתנהגותית הייתה מספיקה (בממוצע של  07מפגשים טיפוליים) כאשר התחילו בהתערבות זו,
בעוד ש 70% -מהילדים שהתחילו קודם בטיפול תרופתי היו צריכים ,בנוסף לכך ,גם טיפול התנהגותי .מעבר
לכך ,כאמור ,נתוני המעקב ארוך הטווח אחר מחקר ה  ,MTAמצא כי סוג הטיפול שניתן בילדות (תרופתי,
התנהגותי או משולב) לא ניבא את תפקודם כמתבגרים  0ו 7-שנים לאחר מכן .המשתנים שניבאו את התפקוד
בגיל ההתבגרות עבור מגוון רחב של תוצאות היו מאפיינים התחלתיים של הילד (מידת החומרה של תסמיני ה
 , ADHDבעיות נלוות ,אינטלקט ומיומנויות חברתיות) ,נתונים דמוגרפיים (משפחתיים וסוציו-אקונומיים)
ושיפור (בטווח הקצר) בתסמיני ה  ADHDבתגובה לטיפול של מחקר ה ( MTAתרופתי התנהגותי או משולב) או
לטיפול בקהילה ) .(Molina, et al., 2009בנוסף ,רוב ההורים והמורים מעדיפים להתחיל בהתערבות
ההתנהגותית לפני נטילת תרופות ממריצות ) .(McLeod et al., 2007בהתחשב בכל זאת ,ניתן היה לשער כי
ההמלצות הטיפוליות יתנו העדפה לטיפול התנהגותי כטיפול ראשוני ,אולם רוב המדריכים הטיפוליים
וההמלצות נותנים העדפה לטיפול התרופתי כטיפול ראשוני או המלצה להתחיל סימולטנית עם טיפול תרופתי
והתנהגותי ) .(AACAP, 2007; MTA, 1999מעבר לכך ,מדריכים להתערבויות תרופתיות ל  ADHDהופצו
בהצלחה ,כש 12%מהילדים המקבלים טיפול תרופתי מקבלים תרופות מעוררות של מערכת העצבים המרכזית-
התערבות שהוכחה כיעילה עבור  ,)AAP, 2001; Greenhill & Ford, 2002 ) ADHDלעומת זאת העדויות לגבי
התערבויות בגישה ההתנהגותית מראות שילדים עם  ADHDלא מקבלים את כל שלושת ההתערבויות
ההתנהגותיות היעילות .BPI ,BCM ,BPT -יתכן כי ההבדל קשור בחלקו לעובדה שתעשיית התרופות היא
עוצמתית ובעלת כוחות הפצה ולעומת זאת אין קבוצה קיימת השווה בכוחה לשם הפצת הטיפולים הפסיכו-
חינוכיים ).(Pelham & Fabiano, 2008

טיפול פסיכו-חינוכי בגישה ההתנהגותית :היבט ההתפתחותי
בניגוד לטיפולים התרופתיים ,מודלים פסיכו-חינוכיים שמים דגש על תהליך ההתפתחות המורכב המלווה את
ההפרעה ,תוך הבחנה בין גורמים סיבתיים לתוצאות התפתחותיות וככאלה ,יש להם פוטנציאל להוות
התערבויות מונעות .אולם למרות אימוץ גדל והולך של ההיבט ההתפתחותי בהפרעת  ADHDויישום מוצלח של
עקרונות מניעה בהפרעות אחרות ,התערבויות מניעתיות מוקדמות פחות שכיחות בטיפול עבור  ADHDלעומת
הפרעות אחרות (.(Shaw, et al., 2006
בהיבט ההתפתחותי ,ילדים בגיל גן הסובלים מתסמינים של הפרעת  ADHDנמצאים בסיכון גבוה לבעיות
עתידיות ) .(Sonuga-Barke, et al., 2005ילדים בגיל הגן שסבלו מקשיים בתפקודים הניהוליים ,סבלו גם מבעיות
קשב ומהיפראקטיביות ברמה גבוהה יותר מבני גילם וסבלו מבעיות קשב גם בגיל בית הספר ( Wahlstedt,

 .)Thorell & Bohlin ,2008ביטויי  ADHDבילדות המוקדמת נמצאו תורמים לריבוי והחרפת התסמינים של
 ,ADHDוכן לעליה בשיעורי הקו-מורבידיות עם הפרעות מוחצנות בעתיד ( Biederman et al., 2007; Connor et

 .)al., 2003; Hurting et al., 2007מחקר אורך הראה כי ילדים צעירים בגיל  1-0שסבלו מליקויים משמעותיים
במדדים אקדמיים וחברתיים (לעומת בני גילם) המשיכו לסבול מליקויים אלו לאורך זמן .תסמינים של לקות
בקשב באבחון הראשוני ,ניבא ליקויים בהמשך ודיווח של מוריהם והוריהם על הצורך בטיפול ( & Lahey
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 .)Willcutt 2010מכיוון שכאמור ,טיפול תרופתי לילדים צעירים טומן בחובו קשיים (ראה פרק טיפול תרופתי
עבור ילדים עם  ,(ADHDיש לשקול התערבות פסיכו-חינוכית הכוללת אימון הורים ) Daley, Jones, Hutchings,

 ,)& Thompson, 2009; Webster-Stratton, Reid & Beauchaine, 2011בהנחה שההתערבויות עשויות להיות
יעילות ביותר עם ילדים צעירים שעדיין לא חוו כישלונות בבית הספר ,דחייה חברתית ותגובות שליליות של
ההורים על התנהגותם ) .( Johnston & Mash, 2001התערבות מניעתית מוקדמת ,כבר בגיל הגן ,צריכה להתמקד
במשתני הסיכון להפרעה ,ויש בכוחה לשנות את נתיב ההתפתחות ולשפר את התוצאות בטווח הארוך .את
ההתערבות המוקדמת יש להחיל עוד לפני הופעת התסמינים החמורים ,להתמקד בהיבטים ההתפתחותיים כדי
למנוע או למתן את התפתחות ההפרעה כפתולוגיה ,ולהתאימה לשלב ההתפתחותי של הילד )& Sonuga-Barke,

 .(Halperin, 2010מכיוון שבגיל צעיר זה רוב הילדים עדיין לא אובחנו עם הפרעת  ,ADHDניתן להעריך
ולהשוות את התנהגות הילד להתנהגות נורמטיבית של בני גילו בתחומים ומרחבים שונים ( Holmbeck,

.)Greenley, & Franks, 2003
התערבות עקיפה יעילה להורים לילדים צעירים עם תסמיני  ADHDתכלול לימוד של טכניקות טיפול התנהגותי
עם תוצאות מוחשיות ותגמול מוחשי ,המוצע לעתים תכופות ובסמוך להתנהגות .דרך זו מאפשרת לילד הצעיר
לתפוס את ההקשר בין ההתנהגות והשלכותיה .בנוסף ,יש להתייחס גם לגורמי סיכון הוריים (כמו דכאון ,לחץ,
מיומנויות התמודדות לא יעילות וחוסר תמיכה חברתית) דרך דיונים פתוחים ,מתן מידע רלוונטי ,השתתפות או
הפנייה לקבוצות תמיכה או ייעוץ ( .)Young & Amarasinghe, 2010התערבות עם הורים לילדים צעירים ,בגיל
הגן ותחילת בית הספר ,המותאמת להפרעת  ,ADHDנמצאה כיעילה בהפחתת תסמיני ה ADHD -ובעיות
ההתנהגות אצל ילדם ,שיפור הכישורים ההוריים ,הפחתת רמת הלחץ במשפחה ושיפור בבריאות הנפש של
ההורים ([ .)Bor, Sanders & Markie-Dadds, 2002; Daly, Creed, Xanthopoulos, & Brown, 2007מודלים
נוספים להתערבויות עם הורים נידון בהרחבה בהמשך].
גם בגיל בית הספר ההתערבויות היעילות הן עקיפות -דרך ההורים והמורים (.)Young & Amarasinghe, 2010
ממצאים אלו נתמכים על ידי ה  -NICEהמדריך הקליני שממליץ על התערבות להורים לילדים עם הפרעת
 ADHDעד גיל  .)The National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009) 00-02עם זאת ,יש לקחת
בחשבון כי התערבות להורים נמצאה פחות יעילה כאשר ההורה עצמו סבל מתסמינים של Sonuga- ) ADHD

 .)Barke, et al., 2006; Harvey, et al., 2003ההתערבות בכיתה מתבססת על גישה פסיכו-חינוכית וכוללת
אסטרטגיות דידקטיות מותאמות וטכניקות בגישה ההתנהגותית ) .)Young &Amarasinghe, 2010על אף
חשיבות ההתערבות במסגרות החינוכיות ,נמצא כי רוב המורים לא קיבלו הכשרה כלל או קיבלו הכשרה קצרה
בהתערבות עם ילדים הסובלים מ  , ADHDוהם הביעו בטחון מועט ביעילות הטיפולים .לעומתם ,מורים שקיבלו
הכשרה מקיפה בנושא ,דיווחו על שימוש נרחב בגישות חינוכיות -התנהגותיות )& Martinussen, Tannock,

 (Graczyk, et al., 2005; Chaban, 2011וככל שהמורים ידעו יותר על ההפרעה ונחשפו יותר לתלמידים עם
ההפרעה ,כך הם היו בטוחים יותר ביכולתם לעזור וללמד ילדים עם Sciutto, Terjesen, & Frank, ( ADHD

.)2000
בגיל ההתבגרות התסמינים יכולים להשתנות ,במיוחד במרכיב ההיפראקטיביות שפוחת ,אך הערכה מקובלת
היא שמרבית הילדים ממשיכים להיות מושפעים מהפרעת ה Bagwell, Molina, Pelham, & Hoza,) ADHD

 .(2001מתבגרים עומדים בפני החלטות חשובות שישפיעו על עתידם ועליהם להתמודד בסביבה פחות מובנית
אך יותר דורשת .יש לקחת בחשבון את ההשפעה הגדלה והולכת של קבוצת הגיל ובמיוחד את הקושי בתפקוד
חברתי בקבוצת השווים למתבגרים הסובלים מקשיים בוויסות עצמי .שלב התפתחותי זה יכול להביא אתגרים
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חדשים למתבגרים עם  ADHDובעיות נלוות יכולות להופיע ,כמו אפיון אישיות אנטי חברתית ,דכאון ,חרדה
ושימוש בחומרים ממכרים ( .)Fischer, Barkley, Smallish, & Fletcher, 2002בפן ההתנהגותי ,מעקב אחר
משתתפי מחקר ה  MTAלאחר  0ו 7-שנים מצא שבגיל ההתבגרות  00%-22%מהם התאימו לקריטריונים
הקליניים של התנהגות אנטי סוציאלית 00.0% ,התאימו לקריטריונים של  ODDאו  CDעל פי ה ,DSM-IV
 00.7%מהם נעצרו לפחות פעם אחת במהלך שמונה השנים ו  22%מהם צברו  2עברות על החוק או יותר (שדווחו
על ידי המתבגר או ההורים) .שכיחויות אלו גבוהות משמעותית לעומת בני הגיל (ללא Molina, et al.,) )ADHD

 .(2009התערבות שנמצאה יעילה בשלב התפתחותי זה היא במודל הקוגניטיבי -התנהגותי ( )CBTואימון
בכישורים חברתיים ) (Social Skills Training- SSTעל ידי צוות בית הספר (מורים ויועצים) בכיתה ,ישירות עם
המתבגר והתערבות להורים שתתמקד ביחסי בית -בית ספר ויחסי הורה -ילד ).(Young & Amarasinghe, 2010

להלן טבלה לטיפול פסיכו-חינוכי מומלץ ,כטיפול ברמה ראשונית (כאשר הליקויים אינם חמורים) עבור ילדים
ומתבגרים עם הפרעת .)Young & Amarasinghe, 2010( ADHD
טבלה  :0טיפול פסיכו-חינוכי מומלץ לילדים ומתבגרים עם הפרעת ADHD

סימון רמת העדויות:
 :Iעדויות ממחקרי מטה אנליזה מבוקרים רנדומליים ) (Randomised Controlled Trials- RCTsאו עדויות
מלפחות מחקר רנדומלי מבוקר אחד ).(randomised controlled trial
 :IIעדויות מלפחות מחקר מבוקר אחד (שאינו רנדומלי) ( (controlled study without randomizationאו עדויות
מלפחות מחקר ניסוי אחד (.(quasi-experimental study

 :IIIעדויות ממחקרים תיאוריים לא ניסויים ) ,(non-experimental descriptive studiesכמו מחקרים
השוואתיים או מחקרים שבודקים הקשרים או מחקרי מקרה-בקרה )comparative studies, correlation studies,
)and case-control studies

 :IVעדויות מדיווחי כנסים מקצועיים ) (expert committee reportsאו חוות דעת /ניסיון קליני של רשויות
מכובדות ))opinions and/or clinical experience of respected authorities

גיל

התערבות
מומלצת

טרום בית אימון הורים
ספר (גיל
הגן)

סוג ההתערבות

רמת
העדויות

התערבות עקיפה I
דרך ההורים

אסטרטגיות ההתערבות
מתן ידע פסיכו-חינוכי ,כולל מידע כתוב על הפרעת
,ADHD

אשר

כולל

צרכים

התפתחותיים

והתנהגותיים של הילד.
הקניית אסטרטגיות התנהגותיות להורים,
מותאמות לגיל הילד (כמו לימוד ההורים איך
לזהות ולתמרן את התנהגות ילדם והשלכותיה).
הקנייה של טכניקות למקד ולעקוב אחר
התנהגויות בעייתיות (כמו יומן התנהגותי).
תגמול התנהגות חברתית דרך פרסים ,תשומת לב
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חיובית ותגמולים מוחשיים (למשל דרך כלכלת
אסימונים).
הפחתת התנהגויות לא רצויות דרך התעלמות
מכוונת" ,פסק זמן" ,הוראות יעילות והטלת
משמעת שאינה ענישה פיסית.
היענות לגורמי סיכון הורי (כמו דיכאון ,לחץ הורי,
מיומנויות הוריות לא יעילות ,וחוסר תמיכה) דרך
דיונים פתוחים ,מידע כתוב ,הקניית מיומנויות
בסיסיות ואו הפנייה לקבוצות תמיכה מתאימות
או ייעוץ מתאים.
בית ספר אימון הורים
צעירים
(יסודי)

הקניית אסטרטגיות כנזכר לעיל המותאמות לשלב
ההתפתחותי של הגיל (למשל ,הוספת אסטרטגיות
המכוונות לפיתוח יחסי בית -בית ספר על ידי

התערבות עקיפה I
דרך ההורים

הצגת מחברות קשר או יומנים לסייע בתקשורת
בין ההורה למורה ויצירת מסגרת של תגמולים
ליעדים לימודיים והתנהגותיים).
התערבות
בכיתה

מתן מידע פסיכו-חינוכי ,כולל מידע כתוב על

התערבות עקיפה I
דרך המורים

הפרעת  ,ADHDאשר כולל צרכים התפתחותיים
והתנהגותיים של הילד.
שימוש באסטרטגיות ניהול זמן ,בהוראות
וורבליות וכתובות והימנעות ממשפטים מורכבים
המכילים מספר מושגים.
מתן עצות על אסטרטגיות התנהגותיות וטכניקות
לזיהוי ותמרון התנהגות הילד והשלכותיה.
הטמעת תכניות של ניהול מקרים בהתאם ליעדים
האקדמיים וההתנהגותיים (למשל ,באמצעות
"כרטיס דיווח יומי" המעודד את הילד להיות
מתוגמל בבית .ילדים צעירים זקוקים לפחות
יעדים ויותר משובים וחיזוקים סדירים לעומת
ילדים מבוגרים יותר).
תגמול הישגים ואו התנהגות חברתית בפרסים,
תשומת לב חיובית ותגמולים מוחשיים (כמו
שימוש בכלכלת האסימונים).
הפחתת התנהגויות לא רצויות דרך התעלמות
מכוונת" ,פסק זמן" כאשר הילד מעורב בהתנהגות
אסורה ,הוראות יעילות והטלת משמעת שאינה
ענישה פיסית.
יישום מניפולציה סביבתית (למשל ,הושבת הילד
רחוק ממסיחים כמו חלון ,דלת או סוף הכיתה).

בית ספר התערבות

מתן מידע פסיכו-חינוכי ,אסטרטגיות סביבתיות

התערבות עקיפה IV
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מתבגרים
(חט"ב/
תיכון)

בכיתה

דרך
והיועצים

ואסטרטגיות ניהול כפי שצוין לעיל (עבור ילדי בית
ספר צעירים) ,אך בהתאמה לשלב ההתפתחותי,
כמו שימוש בכרטיס דיווח שבועי (במקום יומי),

המורים

תעודות ומסמכי אישור יכולים לשמש כתגמול
להתנהגות ראויה או הישגים ,דו"חות יכולים
לשמש להפרת כללים שנקבעו מראש ,לימוד
כישורי למידה ומיומנויות היבחנות ,מעקב אחר
השלמת שיעורי בית ,שיטת התגמולים יכולה
להיות מורחבת לתגמולים לטווח ארוך (החלפת
מספר תגמולים קטנים בתגמול גדול נחשק).
ייסוד מפגשים סדירים בהשתתפות ההורים,
המורים והיועצים בכדי לזהות את צרכי הילד,
לנסח את תכנית ההתערבות ,ולאחר מכן פיקוח
השגחה והערכה של התקדמות תכנית ההתערבות.
יישום תכנית התערבות אישית במידה ואין
הישגים בהתערבות הבסיסית ,כמו -מתן תמיכה
אישית ופגישות טיפוליות.
מתן מידע פסיכו-חינוכי להורים ולילד ,כולל חומר

התערבות
התערבות עקיפה IV
הורים
 +CBTאימון דרך
וישירה עם הילד
בכישורים
חברתיים

כתוב על הפרעת  ,ADHDבהתאמה לשלב
ההתפתחותי וצרכיו ההתנהגותיים של הילד.
הקניית טכניקות בסיסיות להורים ,בגישה
הקוגניטיבית -התנהגותית בכדי שיוכלו לחזק את
כיוון ההתערבות בכישורים החברתיים .הישגים
ושיפור יכולים להיות מתוגמלים על ידי שימוש

))SST

בשיטת התגמולים הן לטווח הקצר והן לטווח
הארוך.
התערבות ישירה עם הילד (הכוללת משחקי
תפקידים) לשיפור כישורי תקשורת חברתית
המתמקדת הן במיקרו (כמו קשר עין תקין ,עוצמת
הקול וטון הדיבור ,שפת גוף) והן במקרו של
קשרים מורכבים יותר (כמו נתינת מחמאה ,משוב
יעיל ,מיומנויות הקשבה ,פתרון בעיות ,והצגת
טיעון).
לימוד ואימון בפתרון בעיות (למשל ,הילד לומד
איך לחשוב באופן קונסטרוקטיבי על בעיה בכדי
להעלות דרכים גמישות ויעילות להתמודד אתה).
הקניית אסטרטגיות יישומיות תוך שימוש
בטכניקות כמו לימוד עצמי וורבלי (למשל ,הילד
עוקב בשיטתיות אחר סדרות של שלבים על ידי
"חשיבה בקול רם" כאשר הוא עושה מטלה).
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הקניית מיומנויות של שליטה עצמית לילד (כמו
לבקש מהילד לבחון ולדרג את רמת הקשב של
עצמו בזמן מטלה).
אימון הילד בחיזוק עצמי (לימוד הילד להכיר
ולהעריך את הישגיו).
התערבות
במספר
מודלים

הקניית אסטרטגיות ניהול כמצוין לעיל
למתבגרים ,להורים ולמורים ,תוך שילוב
הטכניקות בבית ובבית הספר .למשל ,טכניקות
לפיתוח ושיפור התקשורת בין הבית לבית הספר,
הצגת שיטת התגמולים והסנקציות בבית ובבית
הספר.
אימון הילד במיומנויות חברתיות הכוללות חזרות
על מושגי מפתח של תקשורת ,שיתוף פעולה,

התערבות עקיפה I
הורים,
דרך
מורים ויועצים,
וישירה עם הילד

השתתפות בקבוצה ושליטה רגשית ,שימוש
בהוראות ישירות ומשחקי תפקידים.
הקניית אסטרטגיות בפתרון בעיות והטמעת
דיונים קבוצתיים עם המתבגרים סביב פתרון
בעיות.
שילוב המתבגר בפעילויות יצירתיות וספורטיביות
תוך היצמדות לפרוטוקולים ומיומנויות קבוצתיות
(כמו השגחה על שמירת כללים ,הדדיות ,כישורי
ניהול קונפליקטים עבודת צוות).
תכניות והתערבויות פרטניות במידה והמתבגר לא
מגיב להתערבות ואין הישגים.

טיפול בגישה הקוגניטיבית -התנהגותית
התערבות קוגניטיבית -התנהגותית ( )CBTמתמקדת בדרך בה מפרש הילד את החוויות שלו ואיך מחשבות אלו
משפיעות בסופו של דבר על התנהגותו ורגשותיו ) .)Reinecke, et al., 2003התערבות  CBTבסביבה הבית ספרית
מספקת מסגרת עבודה לפיתוח מיומנויות התמודדות ואסטרטגיות שיכולות למנוע התעוררות של בעיות
עתידיות ומעבר לכך ,התערבויות  CBTאינן מוגבלות למכוונות לבעיות נצפות בבית הספר ,אלא יכולות להיות
מכוונות לבעיות שמשפיעות על התפקוד בבית הספר ,ללא התחשבות במקור הבעיות ) .(Allen, 2011כפי שמצוין
לעיל ,ישנן עדויות לכך שהתערבות בגישה זו יעילה עבור מתבגרים עם Young & Amarasinghe, ) ADHD

 .)2010מחקרים הראו שהתערבויות בגישה הקוגניטיבית -התנהגותית ( )CBTבבית הספר ,אשר התמקדו
בקבוצה קטנה של תלמידים (עם בעיות וקשיים מגוונים) ,השיגו שיפור בתפקודים רגשיים ,התנהגותיים,
חברתיים ואקדמיים ) .)Kazdin &Weisz, 2003התערבות בגישה הקוגניטיבית -התנהגותית ,הכללה אימון
במיומנויות חברתיות ומיומנויות תקשורת ,נמצאה יעילה לילדים עם בעיות רגשיות והתנהגותיות ,ביניהם
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ילדים עם הפרעת  )Gibbs, et al., 2008) ADHDאולם לא הוכחה השפעה מוכללת ולאורך זמן של התערבות
מסוג זה (.)Barkley et al., 2000; McGoey, Eckert, & Paul, 2002

סקירה ספרותית של  00מחקרים משני העשורים האחרונים ,של התערבויות קוגניטיביות -התנהגותיות עם
מתבגרים שסבלו מבעיות התנהגות ו/או  ADHDו/או לקויות למידה ,הראתה תמיכה חזקה ביעילות ההתערבות
הקוגניטיבית -התנהגותית .יעילות ההתערבויות הוכחה בהפחתת הנשירה מבית הספר ובהתנהגויות
אגרסיביות -מילוליות ופיסיות ,מעבר לסביבות החינוכיות ,סוגי הלקויות ,קבוצת הגיל (גיל ההתבגרות המוקדם
או המאוחר ,בגיל  )00-00והמגדר .גודל האפקט הממוצע (של המחקרים שנסקרו) הוא מתון .המרכיבים
השכיחים של התערבות  CBTבהם השתמשו במחקרים הנסקרים הם פתרון בעיות ,לימוד עצמי ,מיומנויות
תקשורת בינאישית ,הרפיה ,ומודעות עצמית במצבים שונים (-מרכיבים קוגניטיביים) ,חיזוקים באמצעות
שבחים וכלכלת נקודות (-מרכיבים התנהגותיים) ).(Cobb, Sample, Alwell, & Johns, 2006

טיפולים נלווים
טווח התופעות והבעיות המלוות הפרעת  ADHDדורש התערבות המתייחסת לכלל הקשיים ( Evans, et al.,

 .)2006כאמור ,אצל רוב הילדים הסובלים מהפרעת  ADHDקיימת קו-מורבידיות עם הפרעה או לקות נוספת,
אחת או יותר ,וקיימת השפעה על המשפחה כולה .בכדי לתת מענה מקיף ,קיימים טיפולים נלווים יעילים
שיכולים לתרום לילד ולמשפחתו .במסמך המלצות של וועדה מטעם האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
מצוין שבתכנון הטיפול בילדים ומתבגרים הסובלים מהפרעת  ADHDיש להעריך את הסימפטומים של ההפרעה
המצריכים התערבות תרופתית ולכלול גם הערכה ותכנון טיפול עבור סימפטומים נלווים כמו בעיות רגשיות,
הפרעות התנהגות ,קשיים לימודיים וחברתיים -הדורשים התייחסות (תורן.)0220 ,

התערבות ייעוצית אינטגרטיבית – קבוצות תמיכה -הבעתיות :הספרות המקצועית מצביעה על יעילותן של
קבוצות ייעוציות ופסיכותרפיות למגוון קשיים ובעיות של ילדים ומתבגרים ) ,(Riva & Haub, 2004לפחות כמו
יעילות הטיפול הפרטני ) (Shechtman, 2004ועם עדיפות לטיפול הקבוצתי במונחי עלות .קבוצות תמיכה-
הבעתית מתחילות בגישה תיאורטית הומניסטית ,כדי לעזור לבסס את הקשר בין המטפל למטופל וליצור
אווירה קבוצתית .ההתערבות ממשיכה בגישה פסיכודינמית העוזרת לילד לחקור את קשייו ולפתח הבנה
והבחנה מעמיקה ,ומסיימת בגישות קוגניטיביות והתנהגותיות העוזרות לילד לתרגם את החוויה והתובנות
להתנהגות בפועל .בקבוצות ייעוציות אלו האווירה הקבוצתית היא קריטית ולכן משתמשים בעקרונות
הומניסטיים לאורך התהליך כולו ,תוך התמקדות בחקירת רגשות ,הבעתן ותמיכה קבוצתית .בשל המיקוד
הדואלי על הבעה ותמיכה קבוצתית ,נקראות קבוצות אלו קבוצות תמיכה הבעתית Expressive-Support

 .groupsבשונה מקבוצות פסיכו-חינוכיות בהם התוכן מנחה את התהליך ,בתהליך קבוצות התמיכה ההבעתיות
אין עדיפות לתוכן מסוים ,אלא ציפייה מחברי הקבוצה לשתף בחוויות ,בעיות ורגשות ,בהובלתו של היועץ.
הקבוצות הן קצרות ( 00-00מפגשים שבועיים של שעה) וכוללות בדרך כלל  0-7ילדים בקבוצה ,עם בעיה
משותפת ) .(Shechtman, 2007בעקבות בעייתם המשותפת של המשתתפים מתפתחת באופן טבעי התנהגות
תומכת בקבוצות הטיפול .הצורך של המטופלים לשתף את חברי הקבוצה בחוויות ורגשות ,נובע ממוטיבציה
פנימית ומתאפשר בעקבות החוזה הטיפולי והאווירה בקבוצה .ההתקדמות בטיפול נוצרת כאשר המטופלים
מזהים את רגשותיהם ,חוקרים אותם ,דנים בהם בפתיחות ומבינים אותם (שכטמן.)0202 ,
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גישה זו נוסתה ונחקרה בישראל .ביסוס העדויות לגבי קבוצות אלו נלמד לאורך אוכלוסיות שונות (ילדים עם
לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז ,ילדים ביישנים ונסוגים וילדים תוקפניים ואגרסיביים) ,גילאים וסביבות
טיפוליות שונות ,תוך שימוש במדגמים גדולים .מטרת קבוצות הייעוץ תמיכה הבעתיות עבור ילדים עם ADHD

ולקויות למידה היא להפחית את הלחץ הרגשי שהם חווים בשל קשייהם ,לאפשר להם לחוות חוויה מתקנת
ביחסים בינאישיים ולהדריכם להבין טוב יותר את עצמם ואת העולם סביבם .בהתאם לקשיים של הילדים,
נחקרו גורמים כמו הסתגלות ,חרדה ,דימוי עצמי ,שליטה עצמית ,כשירות חברתית והישגים אקדמיים .כל
המחקרים הצביעו על תוצאות חיוביות להתערבות ,עם שיפור לעומת קבוצת הביקורת ) Shechtman, Gilat, Fos,
.)& Flasher, 1996; Shechtman, & Pastor, 2005; Leichtentritt & Shechtman, 2009
מחקר שבחן את יעילות ההתערבות עם מתבגרים הסובלים מלקויות למידה או  ,ADHDבו המדגם )(N=87

חולק באופן אקראי לקבוצת ניסוי -שקיבלה טיפול קבוצתי תמיכתי -הבעתי ( 00מפגשים שבועיים) וקבוצת
ביקורת (מאותם בתי ספר) ,בדק את יעילות ההתערבות בממדים חברתיים .ההתערבות נערכה ב 7-קבוצות
קטנות (של  1-7מתבגרים) על ידי יועצות מיומנות 00% .מהמתבגרים בקבוצת הניסוי היו לקויי למידה ,ו17%-
מהם אובחנו עם הפרעת  .ADHDהתוצאות מצביעות על יעילות ההתערבות בשיפור קומפטנטיות חברתית (ללא
הבדל בתוצאות בין המתבגרים עם לקויות הלמידה והמתבגרים הסובלים מהפרעת  (ADHDכאשר הקשר עם
המטפל נמצא כגורם התורם לתוצאות ) .(Shechtman & Katz, 2007תוצאות אלו תומכות בתוצאות קודמות
המצביעות על יעילות קבוצות התמיכה ההבעתית עבור ילדים עם מגוון קשיים רגשיים וחברתיים )Shechtman,
 ,(2002כמו גם לילדים עם לקויות למידה ) Shechtman, Gilat, Fos, & Flasher, 1996; Shechtman, & Pastor,
.(2005

תכנית אופקית מאתגרת ) The Challenging Horizons Program (CHPהיא דוגמה נוספת לתכנית
אינטגרטיבית ,שפותחה עבור מתבגרים עם הפרעת  ADHDבחט"ב ומכוונת לטיפול בליקויים החברתיים
והאקדמיים של המתבגרים )& Evans, Langberg, Raggi, Allen, & Buvinger, 2005; Evans, Serpell, Schultz,
 .(Pastor, 2007תכנית זו מבוססת על גישות טיפוליות תואמות התפתחות ) Carroll & Nuro, 2002; Hibbs et al.

 )1997; Rounsaville, Carroll, & Onken, 2001; Weisz, Jensen, & McLeod, 2005שהותאמו להקשר הבית ספרי
וטכניקות משתי התערבויות -תכנית טיפולית לקיץ עבור מתבגרים )& Summer Treatment Program, Evans

 )Pelham, 1991ותכניות טיפוליות שונות בבתי הספר ) ,(School based treatment programsהכוללות לימוד
מיומנויות לימודיות ומיומנויות פתרון בעיות חברתיות .התכנית כללה התערבויות עם המתבגרים ,המורים
וההורים ,בהתערבויות פרטניות וקבוצתיות .התכנית ,שהתבצעה אחרי שעות הלימודים על ידי יועצים ,הראתה
הישגים עבור המתבגרים ,בתום שנת התערבות ,בתחום האקדמי ובתחום החברתי ( & Evans, Axelrod,

 .)Langberg, 2004התכנית משולבת גם בתוך בתי הספר ,מועברת על ידי מורים ומדריכים ,בייעוץ והדרכת
יועצים .על אף שתוצאות ההתערבות המשולבת עדיין נאספים ונבדקים ,נראה שחלק מההתערבויות של תכנית
 CHPיכולים להיות מאומצים על ידי מורים ולהיות ומיושמים בהצלחה עם תלמידים הסובלים מהפרעת
.(Evans, et al., 2006) ADHD

טיפול פסיכותרפי :ניתן לסווג קבוצות פסיכותרפיות ,המבוססות על תהליכים עם מעט מאד הגבלות מבניות,
כקבוצות תמיכה יעילות ) .(Kivlighan, & Holmes, 2004בהיבט ההתפתחותי ,עבור ילדים צעירים טיפול
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המבוסס על גישה זו משלב טכניקות עקיפות ואינטראקציות לא מילוליות (כמו משחק ,ביבליותרפיה ,ושימוש
בתמונות ובציור) ,המאפשרות חוויה מחדש של קונפליקטים קודמים בסביבה בטוחה ) Huth-Bocks, Schettini,

 .(& Shebroe, 2001בגיל בית ספר יסודי ( )7-00עולה רמת המודעות העצמית ויכולת האמפתיה אצל הילדים
ולכן חברי הקבוצה הפסיכותרפית יכולים לספק תמיכה ולשמש מקור לבניית וחיזוק הדימוי עצמי .משחק,
ספורט ,אמנות וכתיבה יכולים להיות מיושמים בטיפול הקבוצתי ,בנוסף לטכניקות אחרות (כמו דרמה) לבניית
הביטחון העצמי ) .(Lomonaco, Sceidlinger, & Aronson, 2000עבור מתבגרים (בגיל  ,)00-07העסוקים בבניית
הזיהוי העצמי  ,קבוצת השווים היא משמעותית וחשובה ויכולה להוות מקור לתמיכה .בהתאם ,בקבוצות
פסיכותרפיות לגיל זה ,בעיות או קשיים משותפים לחברי הקבוצה מובילים לתחושת אוניברסאליות המאפשרת
דיון ברגשות ופתרון בעיות ).(Nicholes-Goldstein, 2001

קבוצות פסיכותרפיות נמצאו יעילות למגוון קשיים ובעיות של ילדים ומתבגרים ) .(Riva & Haub, 2004למשל
מתועדים בספרות טיפולים פסיכותרפיים יעילים כמו טיפול באמצעות בעלי חיים ) (Pet Therapyלילדים עם
בעיות חברתיות ) ,(Schneider, & Schneider, 2010ורכיבה טיפולית על סוסים )(Equine Assisted Counseling

לילדים בסיכון ) .(Trotter, Chandler, Goodwin, & Casey, 2008כמו כן ישנם עדויות לכך שטיפול פסיכו-תרפי
יכול להיות יעיל לאנשים עם לקויות למידה ,בשל האפשרות הטמונה בו להפחתת המצוקות הרגשיות
).(O’connor, 2001; Willner, 2005
במסמך המלצות של וועדה מטעם האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר מצוין כי למרות שיעילות
הפסיכותרפיה נמוכה בטיפול בסימפטומים של  ,ADHDיש מקום לטיפול פסיכו-תרפויטי פרטני בהתמודדות עם
דימוי עצמי נמוך ,עם בלבול של הילד סביב הפערים הגדולים בין תחומי התפקוד השונים שלו ,עם קשיים
בהשתלבות חברתית ,מאבקים ותסכולים סביב היחסים עם ההורים ועוד (תורן.)0220 ,
על אף האמור לעיל ,לא נמצאה יעילות מוכחת מחקרית לטיפול פסיכותרפי בילדים עם  .ADHDמחקר שבחן
זאת ,בקרב ילדים ( 022ילדים; בגיל  )7-1הסובלים מהפרעת  ADHDללא לקויות למידה ו/או  ,CDערך השוואה
בין שלוש קבוצות טיפול -0 :קבוצה שקיבלה טיפול תרופתי -0 ,קבוצה שקיבלה טיפול תרופתי וטיפול בבקרת
קשב ו  -2קבוצה שקיבלה טיפול תרופתי וטיפול פסיכו-חינוכי ,שכלל עזרה אקדמית ,מיומנויות ארגון,
פסיכותרפיה ,אימון הו רים ואימון במיומנויות חברתיות .תוצאות המחקר לא מצאו יתרון לטיפול המשולב,
שכלל טיפול פסיכותרפי ,לא בממדים האקדמיים ולא בממדים הרגשיים ,על פני הטיפול התרופתי בלבד או על
פני הטיפול התרופתי ובקרת הקשב .החוקרים הסיקו שאין תמיכה לטיפול פסיכותרפי בשיפור הישגים
אקדמיים או הסתגלות רגשית ).(Hechtman, et al., 2004
התערבויות להורים
הצורך לסייע ולעזור להורים לילדים הסובלים מהפרעת קשב וריכוז נובע הן מהקשיים הרגשיים והמעשיים של
ההורים עצמם ,והן מהצורך של ילדם לקבל תמיכה יעילה מהוריו ,המשמעותית ביותר להגברת הסיכוי להצלחת
הילד .מחקר שבדק את הקשר בין גורמים משפחתיים שונים לבין ( ADHDמסוג  -0לקות בקשב) מצא כי
מצוקה משפחתית (סכסוכים במשפחה ,רמה סוציאלית נמוכה ,גודל המשפחה ,עבריינות או הפרעות רגשיות
אצל ההורים) ,רמה נמוכה של לכידות משפחתית ויחסים במשפחה קשורים לסיכון מוגבר לPheula, ( ADHD -

 .)Rohde, & Schmitz, 2011מחקרי תצפית הראו דפוסי יחסים הורה-ילד המאופיינים בקונפליקטים ,התנהלות
הורית לא יעילה ולחץ הורי רב ,במשפחות עם ילדים הסובלים מהפרעת  .ADHDהקשיים שמשפחות והורים
כאינדיבידואלים חווים בבית צריכים להילקח בחשבון בתכנון ההתערבות למשפחה בכדי לתמוך בה בנוסף
לתמיכה בילד .במקרים מסוימים ,הורים יהיו זקוקים לטיפול פרטני בנוסף להתערבות עם ילדם ,כדי לטפל
בסוגיות פסיכולוגיות כמו דכאון חרדה או  ADHDשל ההורה ,המשפיעים על רווחת הפרט ועל תפקודו כהורה
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) .(Deault, 2010בעבר רווחה התפיסה כי רק בידי אנשי מקצוע קיימת היכולת לפתור את בעיות המטופלים.
תפיסה זו יצרה תלות של המשפחה באנשי המקצוע ,פגעה ביכולת התפקוד המשפחתית ונמצאה כבעלת אחוזי
הצלחה נמוכים בהשוואה לתוכניות התערבות רב-מערכתיות ,אשר אופיינו בשיעורי הצלחה גבוהים יותר בטווח
הקרוב והרחוק ( .)Burke, Loeber & Birmaher, 2002כיום יש הסכמה כי ביכולתם של ההורים כדמויות
הקבועות בחייו של הילד ,לזהות ולהגדיר את הצרכים של הילד ,והם בעלי יכולת השפעה גבוהה על הצלחת
התהליך ( .)Dempsey & Keen, 2008כלומר -בתפיסה הרווחת כיום ,ההורים צריכים להוות סוכני שינוי.
ההכרה בחשיבות תפקידם של הורים בהפחתת ומניעת בעיות אצל ילדם הוביל לפיתוח של מגוון התערבויות
להורים ) .(Blader 2006; Brookman-Frazee, Stahmer, Baker-Ericze´n, & Tsai, 2006רוב התכניות פותחו עבור
הורים לילדים עם בעיות התנהגות ולאור הקו-מורבידיות בין בעיות התנהגות והפרעת  ,ADHDהן נמצאו יעילות
גם עבור הורים לילדים בעלי הפרעת .ADHD

תכנית  (Behavioral Parent Training) BPTהיא תכנית התערבות התנהגותית להורים ,שכיחה מאד כטיפול
בהפרעת  ADHDאצל ילדים ) ,(Young & Amarasinghe, 2010והוכחה כיעילה ) .(Hinshaw, 2009התכנית
פותחה על בסיס מספר מחקרים שעסקו בעבודה עם ילדים לא צייתנים ואגרסיביים ( Patterson & Gullion,

 )1968, Hanf, 1969, Forehand & McMahon 1981ומטרתה לספק מסגרת ותמריץ להתנהגות הולמת ,לתת
שבחים עקביים על התנהגויות חברתיות רצויות ולהבנות ציפיות ויעדים ברורים ועקביים לילד עם הפרעת
 .(Connor, Steeber, & McBurnett, 2010) ADHDהתכנית מספקת להורים טכניקות לשינוי התנהגות הילד על
ידי תגמול התנהגויות חברתיות בשבח ,תשומת לב חיובית ופרסים מוחשיים והפחתת התנהגויות לא רצויות
באמצעות התעלמות מכוונת" ,פסק זמן" וטכניקות משמעת נוספות שאינן ענישה פיסית ).(Chronis, et al., 2004
התכנית מדגישה את הצורך בגישה ריאלית ועקבית ,תכנון לתחזוקה ארוכת טווח של השינויים ומניעת
הדרדרות למצב הקודם ) .(Connor, Steeber, & McBurnett, 2010כל פגישה כוללת הערכה של התקדמות הילד
לקראת היעדים הטיפוליים ושינוי הוספה או גריעה של מטרות או טכניקות טיפוליות על פי הערכת יעילותן
ותפקוד הילד .התכנית נמצאה יעילה בשיפור בעיות התנהגות (על פי דיווחי ההורים) ושיפור בהתנהגות
השלילית הנצפית אצל ההורים והילד הסובל מהפרעת .(Chronis, et al., 2004) ADHD
מבחינת משתני התכנית של  BPTנראה כי תכנית קבוצתית יעילה יותר מתכנית פרטנית בהיבט של יעילות-
עלות -זמן ,עבור חלק מהמשפחות היא מפחיתה סטיגמה ,ובמחקרים שכללו ילדים עם הפרעות התנהגות
( )ODD, CDההתערבות הקבוצתית הייתה יעילה לפחות כמו זו הפרטנית .עם זאת ,למשפחות עם קשיים
פסיכופתולוגים חמורים ,התערבות פרטנית תהיה יעילה יותר ).(Chronis, et al., 2004
טיפול  BPTנמצא כעומד בקריטריונים של  )The American Psychological Association) APAכטיפול המבוסס
היטב על ראיות (.)Lonigan, Elbert, & Johnson 1998
סקירה מעודכנת של טכניקות טיפוליות המבוססות על ראיות מצאה כי אימון הורי PMT -הניב את המספר
הגדול ביותר של מחקרים שהוכיחו יעילות לטיפול ב ADHD -אצל ילדים (.)Chorpita et al., 2011

סקירה מטה-אנליטית ) (Lee, Niew, Yang, Chen, & Lin, 2012כללה  12מחקרים שעסקו השפעת התערבות
 BPTבממדי תוצאות רחבות (כמו משתני הורה וילד ,מדדי שאלונים ותצפיות לבחינת האפקט המידי ולאורך
זמן בבדיקות מעקב) ,עם קבוצת השוואה אחת לפחות בנוסף לקבוצת ה  ,BPTוכללו הורים לילדים עם .ADHD
ניתוח מטה-אנליטי זה הראה שהתערבות  BPTהיא יעילה לילדים עם  ADHDבשיפור התנהגות הילד,
התנהגות ההורה ,ותפיסת ההורות .גודל האפקט הכללי מיד בסיום ההתערבות היה מתון .המטפל יכול לעזור
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להורים לרכוש טכניקות התנהגותיות ,ליישמם בפעילויות בחיי היום יום ולעזור בהסתגלות לשינוי בשגרת
המשפחה היומית .אפקט תכנית ה BPT -פחת במהירות עם סיום הסיוע של הקבוצה או המטפל ) Hinshaw,

 .(2009עם זאת ,עד לשלוש שנים לאחר סיום ההתערבות ,האפקט נשמר משמעותי גם אם קטן יותר .מכיוון
שנראה קושי בשמירת השינויים לאורך זמן גם בהתנהגות הילד וגם בהתנהגות ההורה ,עמידות היעילות של
ההתערבות צריכה להיבדק כל הזמן על ידי המטפל .בניתוח המטה-אנליטי של המחקרים שנבחנו נמצא מתאם
שלילי בין גודל האפקט לבין כמות ומידת הפרעות ההתנהגות הקו-מורבידיות לLee, Niew, Yang, ) ADHD -

.(Chen, & Lin, 2012
כאמור ,מכיוון שהפרעת  ADHDקשורה לליקויים נוספים ,בדרך כלל ההתערבות ההתנהגותית כוללת בנוסף
להתערבות עם הורים ,BPT -גם התערבות התנהגותית בכיתה המכוונת לתפקוד אקדמי וחברתי בסביבת בית
הספר ,אימון במיומנויות חברתיות ו/או תכנית קיץ אינטנסיבית המכוונים ליחסים בינאישיים.

התכנית  The Triple P-Positive Parenting Programהיא תכנית הנשענת על מודלים חברתיים של יחסי
הורה-ילד ,טיפולים התנהגותיים בילדים ובמשפחה ויישום של מחקרים העוסקים בניתוח התנהגות ,מחקרים
התפתחותיים בנושא ההורות בחיי היום יום ,פסיכותרפיה של הילד ,מודלים חברתיים וההיבט של בריאות
הציבור ) .(Sanders, 2003התכנית עוצבה באוניברסיטת קווינסלנד שבאוסטרליה ()University of Queensland

כהתערבות משפחתית -התנהגותית ,בכוונה ליצור שינויים דרך שינוי באווירה המשפחתית אשר משמרת
ומחזקת את בעיות ההתנהגות של הילד .מטרת התכנית היא למנוע ולשפר בעיות התנהגותיות ,התפתחותיות
ורגשיות אצל הילדים והיא מקדמת שלושה היבטים :שיפור מיומנויות ,ידע ובטחון של ההורים; יצירת אווירה
יותר מכילה ,בטוחה ,מעורבת ולא אלימה עבור הילדים; כישורים חברתיים ,רגשיים ,חקרניים,
אינטלקטואליים והתנהגותיים של הילד .התכנית הופצה ואומצה במדינות רבות )& Sanders, Markie-Dadds,

 .)Turner, 2003התכנית הסטנדרטית  (The standard behavioral family intervention)- SBFIמתמקדת בקידום
התפתחות הילד וכישוריו ,קידום מסגרת גבולות אפקטיבית וניהול התנהגויות מפריעות .התכנית המוגברת
) )The enhanced behavioral family intervention- EBFIכוללת מעבר לכל אלה גם אסטרטגיות של תמיכה
בהורים ומיומנויות התמודדות ).)Sanders, Markie-Dadds, & Turner 1998 a,b

התכנית מאמצת גישה מניעתית מקיפה מבוססת על התאמה לאוכלוסייה ולכן ,כדי לפנות למגוון הורים וטווח
רחב של בעיות של ילדים ,התכנית כוללת חמש דרגות על רצף ,מדרגה  -0המכוונת לכלל ההורים המעוניינים
במידע על הורות ,ללא התחשבות ברמת בעיות ההתנהגות של הילד ועד דרגה  -0המתמקדת בהורים
המתמודדים עם בעיות חמורות של הילד או חוסר תפקוד משפחתי ( .)Sanders and Prinz, 2005תכנית זו נמצאה
יעילה בדרגות השונות ובמדינות שונות .התכנית הביאה לשיפור במיומנויות ההוריות ,ביחסי הורה -ילד,
הפחתה בבעיות ההתנהגות של הילדים ושיפור ברווחת ההורים ) )well-beingובהפחתת רמת הלחצים הקשורים
בהורות ) Bodenmann, Cina, Ledermann, & Sanders, 2008; Nowak, & Heinrichs, 2008; Wiggins, Sofronoff,
.)& Sanders, 2009

עבור ילדים הסובלים מהפרעת  ,ADHDהתכנית נוסתה באיראן ונמצאה יעילה בהפחתת התנהגויות שליליות
מוחצנות של ילדים אלו ,בגיל בית ספר ) .(Khodabakhshi, & Shahi, 2011במחקר שבחן את יעילות התכנית
עבור משפחות עם ילדים צעירים (בגיל גן) הסובלים מקשיים בקשב והיפראקטיביות בקו-מורבידיות עם
התנהגות מפריעה ,נבדקו ההבדלים בין תכנית  Triple Pהסטנדרטית ,התכנית המוגברת וקבוצת ביקורת
(כרשימת המתנה לתכנית) .המחקר העריך מדגם קהילתי של משפחות מוחלשות שחוו קשיים נוספים כמו
דיכאון של ההורה ,סכסוכים משפחתיים או קשיים כלכליים .תוצאות המחקר הראו הפחתה משמעותית
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בבעיות התנהגות (כולל חוסר קשב) ושיפור משמעותי בתפקוד ההורי הן בתכנית הסטנדרטית והן במוגברת,
לעומת קבוצת הביקורת ,ללא הבדל משמעותי בין שתי התכניות .השיפור בהתנהגות ובתפקוד ההורי נשמר גם
בהערכה לאחר  00חודשים ).)Bor, Sanders & Markie-Dadds, 2002

תכנית אימון הורים נוספת היא  . NFPP - New forest parent training packageזוהי תכנית שעוצבה ותוכננה
לטיפול בתסמינים העיקריים של הפרעת  ADHDבילדים צעירים בגיל טרום בי"ס ,ובכישורים הוריים כיעדים
מרכזיים .התכנית בנויה משמונה מפגשים אישיים (של שעה) המונחים על ידי תרפיסט בעל הכשרה מיוחדת
וממוקדים במספר מרכיבי התערבות :שיפור סגנון ההורות (להורות יותר מבינה ,חיובית ומאורגנת); יחסי
הורה -ילד (הכוללים דגש על שפה המקדמת וויסות עצמי רגשי כמו שפה סמכותית הוראות ברורות ועקביות,
ומשחק משותף להורה וילד בתורות) במטרה להכליל את העקרונות באינטראקציות וסביבות שונות; אימון
התנהגותי לבניית מסגרת גבולות עקבית (לעזרה בניהול בעיות התנהגות); ועבודה על הפן התקשורתי (אימון
בהקשבה ותשומת לב ,כדי לעזור להורים לעבוד על שיפור הקשב של ילדם) .מעבר להיבטים של ניהול התנהגות,
הנמצאים בשימוש נרחב בהתערבויות טיפול ב  ,ADHDתכנית זו מתמקדת גם בצורך לפתח יחסים הדדיים
מועילים בין ההורה לילד ,דרכה יתפתחו ויורחבו מיומנויות הוויסות העצמי של הילד .יישום אלמנטים אלו של
תכנית  , NFPPמסתמך על כך שההורה ייקח את התפקיד של "מאמן הילד" בוויסות עצמי ,לקידום צמיחה
פסיכולוגית ורכישת כישורים .עקרון יסודי בגישה זו הוא השימוש במשחקים בהם האם משתתפת עם ילדה
לעזור לו להשתתף ,להתרכז ,לשחק על פי תור ,לשפר את זיכרון העבודה וללמוד לחכות .התכנית הועברה
להורים ולילדים בביתם ,בכדי לאפשר למטפל להשתמש במידע ובסיטואציות יומיומיות ודרכן להדגים ולספק
אסטרטגיות הוריות .המטפל משתמש בסיטואציות המזדמנות המתרחשות בבית כדי לתת מודל לאינטראקציה
יעילה עם הילד ,כך שההורה יכול לחקות את ההתנהגות .בדרך זו ההורה לומד לזהות ולחשוף את הילד
ל סיטואציות מציאותיות המחייבות תרגול ושימוש במיומנויות וויסות עצמי (רגעי למידה) .כדי להטמיע את
גישת התכנית ,שתי פגישות הן מצולמות על ידי המטפל ומוצגות להורה לשם הדגשת ההשפעה החיובית של
אינטראקציית הורה-ילד .כמו כן ,המטפל קובע את קצב ההתקדמות בתכנית בהתאם לצרכים הייחודיים של
המשפחה ).(Daley, Jones, Hutchings, & Thompson, 2009; Thompson, et al., 2009
מחקר שהעריך את תוצאות התכנית NFPP -בהשוואה לקבוצת תמיכה ייעוצית להורים ( Parent counseling and

 (support groups- PC&Sשלא סיפקה אסטרטגיות ספציפיות להורים ,ובהשוואה לקבוצת ביקורת (הורים
ברשימת המתנה לטיפול) ,בחן מדגם מהקהילה של הורים לילדים צעירים (בגיל טרום בית ספר) עם הפרעת
 .ADHDמחקר זה הצביע על יעילות מובהקת של תכנית  NFPPבהפחתת התסמינים של  ,ADHDשנמדדו
בשאלונים ,ראיונות קליניים ותצפיות ישירות על התנהגות הילד .נראה שיפור בהתנהגות הילד ,בהרגשת
הרווחה )  (Well-beingשל האימהות וברמת ההורות החיובית .בהשוואה לקבוצת התמיכה הייעוצית ולקבוצת
הביקורת ,נראה שינוי קליני אמין .ההפחתה בתסמינים של  ADHDנשמרה לאחר  00שבועות מסיום ההתערבות
).)Sonuga - Barke, et al., 2001

מחקר ניסוי המשך רנדומלי ,בקנה מידה קטן ,של תכנית  ,NFPPכלל  10ילדים (מתוכם  20בנים) בגילאי 22-77
חודשים העונים על הקריטריונים של המחקר לתסמיני  .ADHDהמשתתפים חולקו בצורה אקראית לשתי
קבוצות -קבוצת הטיפול וקבוצת ביקורת .המדדים נמדדו בשלוש נקודות זמן -לפני הטיפול ,בסיום הטיפול
ולאחר  7שבועות לאחר מכן .התוצאות נמדדו במדדים של תסמיני  ADHDותסמיני  ODDשנמדדו באמצעות
שאלונים ותצפיות ישירות ,מדדי בריאות הנפש של האם ואיכות הקשר אם-ילד .המחקר סיפק תמיכה מוקדמת
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לישימות ויעילות התכנית  ,NFPPבמיוחד בהפחתת תסמיני ה ( ADHDגודל האפקט >  ,)0ויעילות קטנה יותר
אך משמעותית בבעיות התנהגות ומשתנים הוריים ,שנשמרה לאורך שמונה שבועות ).(Thompson, et al., 2009
תכנית נוספת המיועדת להורים לילדים צעירים היא התכנית -IY

Incredible years parent training

 .programmeתכנית זו היא תכנית התערבות קבוצתית להורים ,שפותחה בראשיתה לטיפול בילדים עם בעיות
התנהגות .התכנית קיימת בפורמט בסיסי ) ,)BASICמתקדם ) (ADVANCEDותכנית בית ספרית .המיומנויות
הנלמדות בתכנית הבסיסית הן :בניית מערכת יחסים חיובית עם הילד באמצעות משחק ,כשהילד במרכז
הפעילות; עידוד לשבח ,תגמול ותמריצים להתנהגות הולמת; הדרכה לשימוש במגבלות אפקטיביות ונתינת
הוראות ברורות; ואסטרטגיות של ניהול התנהגות לא מצייתת או לא נענית .רכישת המיומנויות נעשית דרך
מנחה מסייע המנהל דיון קבוצתי ,סיעור מוחות ,דוגמאות מצולמות בווידאו ,משחקי תפקידים ,שיתוף קבוצתי
בפתרון בעיות ו משימות לבית לתרגול הטכניקות הנלמדות .התכנית הקבוצתית מתקיימת פעם בשבוע ,במשך
שעתיים וחצי ,לאורך  00שבועות .בתכנית המתקדמת נוספים עוד עשרה שבועות של התערבות בהם עוסקים גם
בתקשורת בינאישית ,ויסות כעסים ומיומנויות לפתרון בעיות .התכנית הבית ספרית פותחה לצורך טיפול
בילדים הנמצאים בסיכון הקשור למוכנות אקדמית וקשרים דלים בין הבית לבית הספר וכוללת אימון לניהול
כיתה ואו ייעוץ פרטני ) . (Daley, Jones, Hutchings, & Thompson, 2009לתכנית  IYיש בסיס הוכחות מוצק
להפחתת בעיות התנהגות אצל ילדים עם  ODDאו  ,CDבמסגרות הקהילתיות והקליניות ,בקבוצות אתניות
שונות ,ולאורך זמן של שנה-שנתיים .יעילות התכנית הוכחה במדדים של הורות חיובית ועקבית ,הפחתה
במשמעת כוחנית ואלימה ,שיפור דפוסי אינטראקציה הורה-ילד וניהול בעיות הילד בסביבת הבית ( Hartman,
Stage & Webster-Stratton, 2003; Hutchings et al. 2007; Linares, Montalto, MinMin, & Oza, 2006; Reid,

.(Webster-Stratton, & Beauchaine, 2001; Webster-Stratton & Reid, 2010
בהערכה שבחנה את יעילות התוכנית הבסיסית בקהילה ,עם משפחות לילדים בגיל טרום בי"ס בסיכון לפיתוח
בעיות התנהגות ו ,ADHD -קבוצת ההתערבות דווחה על הפחתה משמעותית בקשיי הקשב ,היפראקטיביות/
אימפולסיביות (על פי דיווח ההורה) ,בהשוואה לקבוצות הביקורת (מרשימת ההמתנה) ,גם לאחר פיקוח על
הבדלים בין הילדים לפני תחילת ההתערבות .בנוסף 00% ,מהמשתתפים בהתערבות (לעומת  00%מקבוצת
הביקורת) ,הציגו מהימנות קלינית של שיפור בבדיקת תסמיני ה ADHD -לאחר ההתערבות ) Jones, Daley,

 .)Hutchings, Bywater, & Eames, 2007במעקב אחר קבוצת ההתערבות נמצא כי השיפור נשמר לאורך  00ו07 -
חודשים (.(Jones, Daley, Hutchings, Bywater, & Eames, 2008

תכנית  IYנבדקה גם כהתערבות ישירה עם ילדים ,הנקראת  .IY Dinosaur Schoolילדים הסובלים מהפרעות
התנהגות ) (CD/ODDקיבלו אימון "בי"ס דינוזאור" והראו שיפור במיומנויות ניהול קונפליקט ,במיומנויות
לפתרון קוגניטיבי של בעיות ופחות אגרסיביות בביה"ס ,בהשוואה לילדים עם הורה באימון הורים בלבד
ולעומת קבוצת ביקורת ( .)Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004תוצאות אלו נשמרו גם כאשר הפרעת
ההתנהגות הייתה בקו-מורבידיות עם הפרעת  .)Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2001( ADHDבנוסף,
משפחות שקיבלו במשולב אימון הורים וילדים ,הפגינו שינויים שנשמרו לזמן ארוך יותר (לעומת אימון להורים
או לילדים בלבד) של שנה לאחר סיום ההתערבות .מחקר זה מציין את הנחיצות של שילוב אימון הורים עם
התערבות ישירה לילד ) .)Webster-Stratton, Reid & Hammond, 2004למרות שילדים במחקרי התערבות של
תכנית  IYנבחרו בגלל התנהגויות מתנגדות ולא  ,ADHDבניתוח משני של נתונים עולה שגם התכנית להורה וגם
התכנית הישירה לילד יעילות לילדים עם רמות גבוהות של תסמיני  ADHDבהפחתת בעיות התנהגות ( Hartman,
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 .)Stage & Webster-Stratton, 2003עם זאת ,במחקרים אלו ,נתונים זמינים לגבי היפראקטיביות והתנהגויות
הקשב היו מוגבלים ולא נעשתה אבחנה רשמית של הפרעת .ADHD
מחקר שנערך לאחרונה במדגם של  11ילדים בני  1-0שנים ,שאובחנו כלוקים בהפרעת  ,ADHDנבחנה יעילות
תכנית  IYכהתערבות להורים וילדים ,בהשוואה לקבוצת ביקורת .מחצית מהילדים סבלו מ ADHD -ומחציתם
מ ADHD -ו .ODD -תכנית אימון ההורים הייתה דומה לתכנית הבסיסית של  IYבהתאמה ל ( ADHDנכללו
תיאורים חדשים המייצגים ילדים הסובלים מהפרעת  ,ADHDעל מנת לשפר את התגובות היעילות של ההורים
לילדים אלו ולהבין טוב יותר את הילדים ,המזג שלהם והתנהגותם) ,וכללה גם התייחסות לפתרון בעיות בין
מבוגרים ועם מורים בהקשר לתכניות התנהגותיות לילדים ,אסטרטגיות לבניית תמיכה בין אישית במשפחה,
הפחתת ד יכאון ושליטה בכעסים .תכנית האימון לילדים "בי"ס דינוזאור" נערכה במקביל לתכנית ההורים,
וכללה נושאים כמו חוקים בקבוצה ,זיהוי וניסוח רגשות ,פתרון בעיות ,שליטה בכעסים ,מיומנויות חברתיות
ועבודת צוות .המטפלים השתמשו בשיטות אימון במהלך משחק בלתי מובנה ,כדי לעודד אינטראקציות הולמות
ושימוש ממוקד במיומנויות חברתיות ורגשיות בין המשתתפים .תוצאות המחקר נסמכות על תצפיות עצמאיות
על אינטראקציות אם-ילד ,תצפיות בכיתה על אינטראקציות ילד-עמית ,דיווח הורים ומורים ,ומצביעות על
השפעה נרחבת של ההתערבות .אצל הילדים נמצאה יעילות של התכנית לעומת קבוצת הביקורת בהפחתת
תסמיני ה– ( ADHDהפחתה בהיפראקטיביות ובהתנהגויות של חוסר קשב) ,הפחתה באגרסיביות ובהתנהגויות
מתנגדות ,שיפור ביכולות החברתיות ופתרון בעיות חברתיות ובוויסות הרגשי .נמצאו גם השפעות משמעותיות
של הטיפול באוצר המילים הרגשי של הילדים .אצל ההורים נמצא שיפור בהורות שכלל משמעת הולמת
(משמעת פחות נוקשה והפחתה בעונשים פיזיים) ,יותר דברי שבח עידוד והדרכה לילדים ופחות ביקורת .מחקר
זה מספק תמיכה ביעילות תכנית  IYעבור ילדים בגיל טרום בית ספר הסובלים מהפרעת  ADHDומשפחותיהם
).(Webster-Stratton, Reid & Beauchaine, 2011

מחקר שהשווה והעריך את התכניות  NFPP ;The Triple Pו IY -העריך כי יש יתרון לתכנית  NFPPעל פני
התכניות האחרות ,בהקשר של טיפול בילדים צעירים עם הפרעת  ,ADHDמשום שתכנית זו קשורה ישירות
לתיאוריות האטיולוגיות של הפרעת  ADHDולכן היא מכוונת לטיפול בתסמינים העיקריים של ההפרעה
) .(Daley, Jones, Hutchings, & Thompson, 2009עם זאת ,תכנית  IYנבדקה ונבחנה כטיפול לילדים בגיל טרום
בית ספר המאובחנים כסובלים מהפרעת  ADHDונמצאה כיעילה עבורם )& Webster-Stratton, Reid
 (Beauchaine, 2011ותכנית  The Triple Pנבדקה ונמצאה יעילה עבור ילדים בגיל גן עם תסמיני Bor,) ADHD

 .)Sanders & Markie-Dadds, 2002למרות שתכניות  The Triple Pו IY -פותחו במקורן לטיפול ומניעת בעיות
התנהגות ,נראה שהן יעילות גם לילדים עם תסמיני  ADHDבזכות הבסיס התיאורטי של תכניות אלו ,שכן
התערבות יעילה של אימון הורים נובעת מהעקרונות של תיאוריות למידה חברתית ומדגישה את ההדדיות
באינטראקציה הורה-ילד ( .)Webster-Stratton, Reid & Beauchaine, 2011מכיוון שלילדים עם  ADHDיש קושי
בוויסות עצמי ,הורים שיש להם אסטרטגיות יעילות המותאמות לצרכים הייחודיים של ילדם יכולים להגביר
את יכולת הוויסות העצמי שלו ולהפחית את התסמינים של  .ADHDאסטרטגיות לקידום התמודדות יעילה,
פתרון בעיות ומיומנויות תקשורת ,יכולים לסייע להורים להתמודד עם לחצים יומיומיים הקשורים להורות
לילד עם .(Daley, Jones, Hutchings, & Thompson, 2009) ADHD
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תכנית אחרת ,בגישת הטיפול הקבוצתי ייעוצי אינטגרטיבי -קבוצות תמיכה הבעתיות ,גובשה ונוסתה בישראל
עבור הורים לילדים עם לקויות למידה ובעיות קשב והיפראקטיביות .על פי גישה זו יש לעזור להורים לעבד את
רגשותיהם ,לשנות את תפיסותיהם ההוריות ולשפר את האינטראקציה עם ילדם ,מה שיוביל להתמודדות יעילה
יותר עם ילדם .מחקרים הראו כי קבוצות טיפול תמיכתי אלו יעילות עבור הורים לילדים עם לקויות למידה
יותר מטיפול בקבוצות פסיכו -חינוכיות (המבוססות על מסירת מידע) ( ,)Shechtman, & Gilat, 2005מאימון
פרטני (דנינו )0200 ,ומקבוצת ביקורת המחכה לטיפול .רמת הלחץ ההורי פחתה ,נראה שיפור בדרכי התמודדות
ההורים עם רגשות והתנהגות ילדם (גילת ;0222 ,דנינו )0200 ,ונראתה השפעה חיובית עקיפה על בן -הזוג (שלא
השתתף בטיפול) ועל ילדם ( .)Shechtman, & Gilat, 2005על אף שמחקרים אלו התמקדו בהורים לילדים לקויי
למידה ,חלק מהילדים שנכללו במדגם סבלו גם מהפרעת ( ADHDדנינו.)0200 ,
נוירו-פידבק ) (Neurofeedbackהיא התערבות ברמה האורגנית של לקויות הקשב ,שמטרתה להחזירן לתפקוד
אופטימלי .ההתערבות חותרת לתיקון התפקוד הפסיכולוגי -קוגניטיבי הלקוי באמצעות אימון ו/או התערבות
בבסיס הנוירולוגי המשוער שלו .טיפול זה מכוון לפיתוח וויסות עצמי של הפעילות המוחית על ידי משוב
המסופק על ידי תכנת מחשב שמנתחת את האותות החשמליים המגיעים מאלקטרודה שעל הקרקפת (ארנרייך,
 .)0200ההתערבות מצפה שבאמצעות שינוי הפעילות העצבית יתרחש שינוי בתפקוד הפסיכולוגי ) Arns, et al.,

 . (2009התיקון ברמה הביולוגית ממוקד באחת הרמות של ההפרעה ומומלץ לשלבה עם התערבות פסיכולוגית
בה מעובדים החוויות המחשבות וההתנהגות של המטופל ומשפחתו .מודל הטיפול המשולב מתייחס להתניות,
לקשרים החברתיים ,ולמשמעות הניתנת להם בתוך ההקשר המשפחתי והבית ספרי .כך הטיפול נחווה כשינוי
החל מהרמה האורגנית דרך החוויה הפסיכולוגית וכלה בהתנהגות היומיומית .כלומר ,זוהי התערבות טיפולית
מתקנת ברמה ביו-פסיכו-סוציאלית (ארנרייך .)0200 ,ישנם דיווחים קליניים ואמפיריים על שיפור ברמת הקשב
גם לאחר תום הטיפול ( .)Arns, et al., 2009; Gevensleben, et al., 2010; Strehl, et. al., 2006מחקר שבחן את
יעילות טיפול הנוירופידבק בדק ילדים הסובלים מהפרעת  ADHDשקיבלו הוראה מתקנת ,הדרכת הורים
קבוצתית וטיפול בנוירופידבק או טיפול תרופתי .המחקר מצא שיפור משמעותי ועקבי יותר ברמת הקשב של
הילדים שקיבלו טיפול נוירופידבק לעומת אלו שנטלו תרופות ) .(Monastra, Monastra, & George, 2002לעומת
זאת ,מחקר אחר לא מצא הבדלים בתוצאות בין ילדים שקיבלו טיפול תרופתי לאלה שקיבלו טיפול נוירופידבק
(.)Duric, Assmus, Gundersen & Elgen, 2012

סיכום
מסקירת הספרות המקצועית עולה כי ההתערבויות המרכזיות והשכיחות ביותר עבור ילדים ומתבגרים עם
הפרעת  ADHDהן הטיפול התרופתי וההתערבויות פסיכו-חינוכיות בגישה ההתנהגותית .הטיפול התרופתי
נמצא יעיל ביותר לטיפול במאפיינים העיקריים של הפרעת ( ADHDליקויים בקשב ,היפראקטיביות
ואימפולסיביות) ותורם גם לשיפור ההתנהגות ,לכישורים החברתיים ולהישגים לימודיים );Connor, et al., 2002

 ,)MTA, 1999; MTA, 2004a; Jensen et al., 2007אך אינו טיפול מקיף עבור כל ההיבטים התפקודיים,
החברתיים והרגשיים .ההתערבויות בגישה ההתנהגותית נמצאו יעילות עבור אוכלוסייה זו והביאו להישגים
התנהגותיים ,לימודיים ,וחברתיים ) .(Pelham & Fabiano, 2008יעילותם של הטיפול התרופתי ,ההתערבות
ההתנהגותית והטיפול המשלב ביניהם (טיפול תרופתי  +התערבות התנהגותית) הוכחה כטיפול בילדים
הסובלים מהפרעת  ,ADHDוכפועל יוצא ממליצים גם רוב המדריכים הטיפוליים על התערבויות תרופתיות או
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משולבות (טיפול תרופתי  +התערבות התנהגותית) ) American Academy of Child and Adolescent Psychiatry,
2007; American Academy of Pediatrics, 2001; Subcommittee on ADHD Steering Committee on Quality

 ,(Improvement and Management, 2011אולם עבור ילדים בגיל בית הספר אין המלצה חד משמעית לגבי
הטיפול המומלץ כקו ראשון .עבור ילדים צעירים בגיל טרום בית הספר ,התערבות מוקדמת חיונית לבניית
יסודות יציבים להתפתחותם והצלחתם העתידיים ) (Webster-Stratton, Reid & Beauchaine, 2011וההמלצה
היא על טיפול התנהגותי כטיפול ראשון

)ADHD Steering Committee on Quality

Subcommittee on

 .(Improvement and Management, 2011מכיוון שילדים חיים ומושפעים הן מסביבת בית הספר והן מהסביבה
המשפחתית ,נראה כי כדאי לבנות טיפול מערכתי הכולל את בית הספר ואת ההורים והמשפחה .לאורך כל
התהליך הטיפולי המערכתי ,קיימת חשיבות גדולה ליחסים בין ההורה לאנשי המקצוע ,כשמשמעות יחסים אלו
הינה שיתוף פעולה מצד שני הצדדים בתכנון המטרות ובקבלת ההחלטות בהתאם ,על בסיס כבוד ,פתיחות
ואמונה הדדית (.)Dempsey, 2008
עם זאת ,קיימים היבטים נוספים של ההפרעה המצריכים לעתים טיפול מקיף ולמקרים אלו קיימות תכניות
וטיפולים נלווים שיכולים לתת מענה לצרכי הילד ומשפחתו .להתערבויות עם הילדים ,קיימות תכניות
אינטגרטיביות הכוללות כלים מגישות תאורטיות שונות .תכנית  CHPמכוונת לשיפור מיומנויות לימודיות
וחברתיות אצל מתבגרים בעלי הפרעת  ADHDוהתערבות ייעוצית קבוצתית מכוונת להיבטים רגשיים
וחברתיים ונמצאה יעילה בממדים אלו ואף בממדים אקדמיים .בדומה ,קיימות תכניות התערבות עם הורים
שנמצאו יעילות להורים ולילדים בעלי הפרעת  .ADHDתכנית  Triple Pנמצאה יעילה בהפחתת בעיות התנהגות
אצל ילדים בגיל טרום-בית ספר הסובלים מקשיים בקשב והיפראקטיביות בקו-מורבידיות עם התנהגות
מפריעה ובשיפור התפקוד ההורי .תכנית  NFPPנמצאה יעילה בהפחתת תסמיני ה ADHD -אצל ילדים בגיל
טרום בית ספר ,בשיפור התנהגותם ,בהרגשת הרווחה של ההורים וברמת ההורות החיובית .תכנית  IYנמצאה
יעילה עבור ילדים בגיל טרום בית ספר בסיכון לפיתוח בעיות התנהגות ו ,ADHD -בהפחתת תסמיני ההפרעה
(קשיי הקשב ,ההיפראקטיביות והאימפולסיביות) ,בשיפור התנהגותי וחברתי אצל הילדים ובשיפור התפקוד
הורי .התערבות קבוצתית ייעוצית להורים נמצאה יעילה בהפחתת רמת הלחץ ההורי ובשיפור דרכי ההתמודדות
של ההורים עם רגשות ילדם והתנהגותו.
מחקר שבדק אמפירית אלמנטים טיפוליים (לא תרופתיים) להפרעות שונות בילדות ,במחקרים קליניים רבים,
מצא שניתן לזהות מרכיבי טיפול יעילים עבור הפרעת  ADHDעל סמך הידע האמפירי הקיים ,כמו פרקטיקות
התנהגותיות (למשל שבחים ,תגמולים מוחשיים ,פסק זמן) ,פרקטיקות פסיכו-חינוכיות להורים ,ביטוי עצמי
(עם או בלי טכניקות לפתרון בעיות) ,ביופידבק/נוירו-פידבק ו/או פעילות גופנית ,שנכללו בפרוטוקולים טיפוליים
רבים  .בחירת הפרקטיקות הטיפוליות לא נמצאה קשורה באופן ייחודי לבעיה ,למגדר ,לגיל או למוצא האתני
) .(Chorpita & Daleiden, 2009על סמך הידע הקיים ניתן לבנות עבור הילד ומשפחתו את הטיפול המקיף
שמתאים לצרכיו.
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