
הנחיות להדרכת הורים ופסיכותרפיה לפעוטות  

וילדים טרום בית הספר המאובחנים כסובלים  

 מהפרעת קשב וריכוז

 ח גהה  "מנהלת היחידה לגיל הינקות ב, ר מירי קרן"ד

 ח זיו"ב, מנהלת היחידה לגיל הרך, ניק'מירוצר איזבלה "ד



 מבוא

ויותר , בגילאי גן  התערבות פסיכולוגית הנה קו ראשון בטיפול בהפרעת קשב וריכוז בילדים

 .OATDמכך בפעוטות הסובלים מ

 (Gleason et al, 2007; Greenhill et al, 2006; Kratochvil et al, 2011;  

                                                                                  Gleason, 2018). 

 :חייבת לכלול התייחסות ל הטפולית התכנית, ADHDמעבר לקביעת האבחנה של 

בריאות הנפשית של ההורים ותפקוד הורי 

ילד ודינמיקה משפחתית-איכות הקשר הורה 

גורמי דחק סביבתיים 

תמיכה תואמת תרבותית סביבתית 

 

 

 

 



 התקשרות ופונקציה רפלקטיבית, הפרעת קשב וריכוז

בהרגעה עצמית, נוטים בעתיד להפגין קשיים בבקרת דחפים, בלתי מאורגנתבמיוחד עם התקשרות , פעוטות עם התקשרות לא בטוחה  ,

 ADHD .Storebo et al, 2013;Clarke etבסובלנות ובבניית קשרים חברתיים והתמונה הקלינית יכולה להיות דומה לזו של , בהתמדה

al, 2002; Sroufe, 2006) ) 

 ויסות האפקט ויכולת המנטליזציה , בטיחות ההתקשרות נקבע הקשר בין(Mikulincer, 2003)  :  יחסי ההתקשרות מוקדמים מתווכים

(  2011)ועמיתיו   Conway.  יוצרים הזדמנויות עבור הילד ללמוד אודות מצבים רגשיים שונים, י התפקוד הרפלקטיבי של ההורים"ע

כקשורים להפרעה בתהליכי מנטליזציה    ,חוויות התקשרות שליליות מאוד לבין תסמינים דמויים הפרעת קשב וריכוזהראו קשר בין 

 .  בהתפתחות מוקדמת של הילדים

 לפעוטות וילדי טרום בית ספרלהוסיף את ממד ההתקשרות לתהליך הערכה ולתוכנית הטיפולית המשמעות הקלינית היא הצורך  ,

 .  קשבייםהמפגינים תסמינים 



 התערבות טיפולית מתחת לגיל שלוש

 Overactivity of Toddlerhoodהתערבויות לילדים הסובלים מהאבחנה של 

Disorder (DC 0-5 ,2016 )אך ממוקדות ב, עד כה פחות נחקרו בגלל הקושי האבחנתי-  : 

 המתמקדת ברגולציה התנהגותית ורגשית של הילדהנחייה התנהגותית להורים. 

 המתמקדת בתמיכה  ( 2006' , ליברמן ושות)ההורה  –פסיכותרפיה הילד

בניית התקשרות בטוחה ופיתוח התפקוד  , באינטראקציה חיובית בין הורים לילד

 .הרפלקטיבי של הורה



 תכניות מבוססות מחקר לגיל הרך

Parenting management training 

התוכניות המבוססות מחקר הידועות ביותר כוללות: 

The Triple P (Positive Parenting 

Program) 

The Incredible Years Series 

The New Forrest Program 

Helping the Noncompliant Child 
 



 תכנית הורות חיובית

The Triple P program 

 (Sanders M.R., 1999, University of Queensland, Australia)  

תכנית רב מערכתית המיועדת למשפחות להן ילדים מגיל ינקות ועד גיל ההתבגרות אשר  

מודולים   5לתוכנית . ADHDלא בספציפי ל , לבעיות התנהגותיותנמצאים בסיכון כלשהו 

, בהתאם לכמות גורמי הסיכון לבעיות התנהגותיות ורגשיות אצל הילדבאינטנסיביות עולה 

 :כגון 

התקשרות לא בטוחה, ילד לא תקין-קשר הורה 

לא עקבית, לא גמישה, משמעת נוקשה 

פיקוח לא הולם 

סכסוך והתמוטטות של בני זוג 

 (במיוחד דיכאון אימהי)פסיכופתולוגיה של ההורים 



 המשך

 :Triple Pעקרונות ל  5

 .סביבה בטוחה ומפתחת1.

הורים לומדים לענות על שאלותיו של הילד ועל בקשותיו בצורה  : למידה סביבתית חיובית2.

 .חיובית ובונה

הצגת  , הדרכה רגועה המתואמת לגיל, במקום שיטות כפייה לא יעילות: משמעת אסרטיבית3.

 .  והתעלמות מתוכננת ומוסכמת, פסק זמן, בנית זמן שקט, תוצאות הגיוניות

 .ציפיות ריאליות4.

 .טיפול עצמי להורים5.



 המשך

 מחקרים מצביעה על כך ש 55מטא אנליזה מקיפה של  Triple P משפיע לטובה על כישורי

 (:(Nowak & Heinrichs, 2018התנהגות הילדים וברווחת ההורה ברמה נמוכה עד בינונית , ההורות

 יש צורך בניתוח מקיף יותר של ההשפעה שלTriple P על אבות. 

 היו התכניתנמצא שהגורמים המתווכים המשמעותיים ביותר להשפעות גדולות יותר של: 

דיווח הורה לעומת אמצעי תצפית בכיתה. 

שיפור ניכר יותר בטיפול אינטנסיבי ואצל משפחות עם מצוקה גדולה יותר. 

 אותם גורמים משפיעים על היעילות של תכניות אחרות(Olds et al, 2007.) 

 



The Incredible Years Program  
(Webster-Sratton et al, 20O8) 

 ADHD-מיועדת לילדים עם בעיות התנהגות ו התכנית

הגברת  נהלים  חיוביים , סרטים או ספרים המציגים כיצד להפחית שיטות משמעת שליליות שימוש בקטעי: קבוצת הורים

 .משפחות לכל קבוצה 6שנמשכות שעתיים עם , פגישות 20. הוראה לפתרון בעיות בילדים, שגרות ביתיות ברורות, ועקביים

מתקיימת קבוצת ילדים  שמטרתה הקניית כישורים במקביל לקבוצות הורים ": בית הספר לדינוזאורים: "קבוצת ילדים

 . עבודת צוות, כישורי חברות, ניהול כעס, פתרון בעיות, זיהוי רגשות: לילדים

.  פתרון בעיות כולל הפחתה של תוקפנות במסגרת החינוכית, הוכח שהתוכנית משפרת את כישורי ניהול קונפליקטים

 .(השתתפות רק בתוכנית הורים לא הראתה שיפור ניכר כמו השתתפות בשתי התוכניות המקבילות)

 



Helping the Noncompliant Child  
(McMahon & Forehand, 2003) 

 :   ODDעם  3-8טיפול משפחתי לילדים בגילאי 

 מלווה בהנחיה צמודה  עם ההורים ועבודה על אינטראקציה משחקית הורה ילד עבודה

 .ושיעורי בית 

8- 10 דקות 90 – 75במשך פעמיים בשבוע , פגישות  . 

מתקיימת שיחה טלפונית, במידה ואין אפשרות למפגשים פעמיים בשבוע. 

: שיפור הכישורים ההוריים והגברת ההיענות של ילדים דרך פיתוח מיומנויות: מטרת הטיפול 

 .שמירה על זמן מוקצב , מתן הוראות ברורות, התעלמות, מתן תגמולים, השתתפות

  
 

  



The New Forrest Parenting 

Package 
מתמקדת בתסמינים של תכנית זו , בשונה מהתכניות המתמקדות באי ציות ובהתנהגויות מתנגדות בילדים מגילאים שונים

ADHD בגיל הרך. 

בעלת שתי מטרות, פידבק-עם שימוש במשחקי ווידאו, שבועות 8בהתערבות ביתית בת  מדובר: 

 השפההצעיר והרחבת מיומנויות הרגולציה העצמית של הילד. 

 דפוסי תקשורת של הורים, האינטראקציות בין האם לילדאיכות. 

41 ילדים חולקו באופן רנדומלי לטיפול רגיל וטיפול של  NFPP   ונמצא השפעה משמעותית על סימפטומים של הפרעת

למעט הפחתה בדיבור , פחות על סימפטומים של התנהגות מרדנית ועל התנהגות הורית במהלך אינטראקציה, קשב וריכוז

 .  שלילי



 השוואה בין שתי תכניות

 מחקר קבוצתי מבוקר רנדומלי(Abikoff et al, 2015)    השווה את שתי

 .HNC and NFPP: 3-4ילדים בגילאי  164הגישות   האחרונות ב

 בשתי קבוצות הטיפול לפי דיווח ההורים נמצא שיפור בסימנים של

ללא שינוי  , יחד עם זאת. התנהגות מרדנית והורות, הפרעת קשב וריכוז

תפיסה הורית  )בדיווחים של הגננות והמורים וממדים אובייקטיביים 

 (על ההורים פלסיבואפקט , השתנתה

NFPP   לא הייתה יותר טובה בצורה משמעותית ואפילו הייתה פחות יעילה

 .בהפחתת סטרס הורי

 



 מסקנות

סוציאליות עשויות להיות היעילות ביותר בשלוש השנים הראשונות מכיוון שהילד בתקופה זאת מפתח  -ההתערבויות הפסיכו

 .  מיומנויות חברתיות ורגשיות בקצב מהיר מכל שלב התפתחותי בחיים

אך אינן בהכרח באות  , ציותו של הילד-מקטינות את רמת אי, ההתערבויות משפרות את איכות האינטראקציה בין האם לילד

חשוב  , הדרכה של גננות צריכה להיות חלק מתוכנית טיפולית כמו כן. (Barkley et al, 2000)לביטוי במסגרת חינוכית  

 .איך לסייע לילד עם מאפיינים ביולוגיים שלו , להתייחס להסבר על הפרעת קשב וריכוז

 אין עליונות ברורה של כל אחת מתוכניות ההורות הקיימות בהפחתת הסימפטומים של הפרעת קשב וריכוז. 

קיימת עדיפות ברורה לשילוב של קבוצת הורים וקבוצת אימון ילדים  . 

הוספת ממד של עבודה על דפוסי ההתקשרות ותפקוד רפלקטיבי של ההורה. 

 ובאבחנה חדשה , 5- 0שימוש בסיווג חדש מ . שנים 3אין נתונים על התערבויות בילדים מתחת לגילOATD   עשוי להקל

 .על בניית מחקר ופיתוח התערבויות המתאימות לשכבת גיל זה

 

 


