
דרכי התמודדות עם 
 ההתנהגויות המאתגרות

 ליאה כץ

 התנהגותית -תרפיסטית התפתחותית

 

 02/01/2018ניצן מרכז טיפולי -ערב גננות



 גישה התנהגותית

דרך הסתכלות עקרונית  , יחס, עמדה: גישה•

 .בבעיה

 

 .דרך מסוימת לביצוע דבר מה, מתודה: שיטה•

 

אורך חיים   –התפתחותית  -גישה התנהגותית •

 .  בעבודה עם הילדים עם קשיים התפתחותיים



 גישה התנהגותית מאמינה

 

 .לכל התנהגות ישנה סיבה

 



 מעגל ההתנהגות

 סיבה להתנהגות

 

 

 

 התנהגות                            תגובה          



 התנהגות כתקשורת פונקציונאלית

יכול להיות שההתנהגות שאנחנו רוצים להפחית היא  •

הדרך היחידה לבטא את הקשיים או הרצונות  

 .הקשורים לסיטואציה שבה ההתנהגות מתרחשת

 

,  מה האפשרויות שיש לילד בסיטואציה הבעייתית•

 .  אפשרויות של זמן פנוי, סדר יום, הכוונה לפעילויות

 

האם הוא שולט בכלי תקשורתי כל שהוא כדי לבטא  •

 .רצונותיו או תסכול וכאב, את צרכיו



 חיזוק חיובי ושלילי

 .מגביר את ההתנהגותתמיד חיזוק •

ילד התנהג בצורה  X אם במצב : חיזוק חיובי•

אז קרוב  , מסוימת והסביבה הגיבה באופן מסוים
 Xשהילד יתנהג באופן דומה אם מצב  לודאי

 .יתרחש עוד הפעם

דרך להוציא את התגובה   -החיזוק השלילי•

 .מהסיטואציה

 .  חשוב לזכור להתעלם מההתנהגות ולא מהילד •



 דרכים להפחתת ההתנהגות השלילית

  -להוציא את החיזוק החיובי מהסיטואציה•

חשוב לזכור להתעלם מההתנהגות  . )התעלמות

 (ולא מהילד

 

 

  והורדתוהוספה של החיזוק האברסיבי לסביבה 

 . כחיזוק של ההתנהגות החיובית   

 Time out): לדוגמה)  



 חשוב לזכור

 .לתת חיזוק מייד אחרי שההתנהגות התרחשה•

 

 .תתאימו ותשנו את החיזוק במידת הצורך•

 

 .תמיד תלוו את החיזוק בחיזוק חברתי•

 

כל אחד חייב לדעת מה לחזק ועם איזה  ) תהיו עקביים•
 (.חיזוק

 

 .כל הזמן תבדקו את האפקטיביות של החיזוק•



 חשוב לזכור

את הילד כשהוא מתנהג בצורה רצויה  " תפסו"•

במיוחד בזמן מתן החיזוק  . )ותחזקו אותו על כך

 (השלילי

 

 .תחזקו יותר –בתחילת התוכנית •

 

תהיו מוכנים לכך שההתנהגות הלא רצויה עלולה •
 .לגבור בתחילת התוכנית

 



 חשוב לזכור 

לחזק את ההתנהגות החיובית ולא לקבל אותה  •

 .כמובן מאליו

 

לתת הוראות ומשימות ברמה  , לשים לילד גבולות•

כדי שלנו תהיה סיבה  , שהילד מסוגל לעמוד בה

לחזק אותו על התנהגות חיובית והוא יצבור ניסיון  
 .של עידוד והצלחה



 מתן חיזוק להתנהגות מתחרה

 .חשוב לחשוף את הילד להתנהגות מתחרה•

 

 .לחזק את ההתנהגות המתחרה•

 

יש להשתדל לנסח את ההתנהגות הרצויה במילים  •

במקום להגיד  , לדוגמה.  חיוביות ואז לחזק אותה

 ". תשתדל לדבר בשקט"כדי להגיד , "אל תצעק"

 "לא"תפחיתו את השימוש במילה •



 חיזוק חיובי חלקי

חיזוק שניתן כל פעם אחרי התנהגות מסוימת •
חיזוק  )פחות משפיע מחיזוק שניתן רק מידי פעם 

 (חלקי

 

טעות היא לחשוב שאם נותנים פחות תשומת לב •
.  להתנהגות לא רצויה היא תהיה פחות חזקה

 !  ההפך הוא הנכון

 -ככל שאנחנו יותר משתמשים בחיזוק חלקי 
 .יותר קשה להכחיד את ההתנהגות

 



החלטה על בניית תוכנית 
 התנהגותית

יכולה להתקבל רק אחרי הערכת היכולת של הצוות לעמוד •
 .בה בזמן ממושך

 

הערכת התנאים הפיזיים של המסגרת כד להביא את •
 .התוכנית לידי ביצוע

 

 .שיתוף פעולה של כל הגורמים•

 

 .תמיכה הדדית בין אנשי הצוות ובני המשפחה•


